
 
ĐẠI HỌC HUẾ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 
 

 
 
 

BẢNG MÔ TẢ 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

 
 

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO : ĐẠI HỌC 
NGÀNH ĐÀO TẠO : CỬ NHÂN SƯ PHẠM LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ 
MÃ NGÀNH ĐÀO TẠO :  
LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO : CHÍNH QUY 
TÊN VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP : 

Tiếng Việt : Cử nhân sư phạm Lịch sử - Địa lý 
Tiếng Anh : The degree of bachelor History-Geography Teacher Education 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

THỪA THIÊN HUẾ-2021  



MỤC LỤC 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ..................................................................................... 1 
I. CĂN CỨ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO .......................................... 1 

1. Các căn cứ ......................................................................................................... 1 
2. Mô hình đào tạo ................................................................................................ 2 
2.1. Mô hình đào tạo các bậc học của Trường đại học Sư phạm, Đại học Huế .... 2 
2.2. Mô hình đào tạo của ngành ............................................................................ 3 

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ................................................................................ 4 
1. Mục tiêu đào tạo ............................................................................................... 4 
1.1. Mục tiêu chung .............................................................................................. 4 
1.2. Mục tiêu cụ thể .............................................................................................. 5 
2. Chuẩn đầu ra ..................................................................................................... 5 
2.1. Yêu cầu về phẩm chất và năng lực ................................................................ 5 
2.2. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp ................................................................... 8 
2.3. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp ................................ 8 
3. Thời gian đào tạo: 4 năm .................................................................................. 8 
4. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 130 ĐVTC ................................................... 8 
5. Đối tượng tuyển sinh, khối thi .......................................................................... 8 
6. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp ............................................................ 8 
7. Cách thức đánh giá ........................................................................................... 8 
7.1. Thang điểm đánh giá ..................................................................................... 8 
7.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm ............................................... 8 
8. Khung chương trình đào tạo ........................................................................... 10 
9. Kế hoạch đào tạo ............................................................................................ 35 
10. Ma trận mô tả quan hệ giữa chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo với học 

phần ........................................................................................................................... 39 
11. Điều kiện thực hiện chương trình ................................................................. 44 
11.1. Tài liệu học tập .......................................................................................... 44 
11.2. Đội ngũ giảng viên ..................................................................................... 51 
11.3. Cơ sở vật chất ............................................................................................ 52 
12.  Hướng dẫn thực hiện chương trình .............................................................. 59 

 



1 
 

 ĐẠI HỌC HUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 —————— ——————————— 

 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-ĐHSP ngày  tháng  năm 2021) 
 

Tên chương trình : Cử nhân sư phạm Lịch sử - Địa lý 
Trình độ đào tạo : Đại học 
Ngành đào tạo : Cử nhân sư phạm Lịch sử - Địa lý (Tiếng Việt) 

History – Geography Teacher Education (Tiếng Anh) 
Loại hình đào tạo : Chính quy 
Tên khoa thực hiện : Lịch sử, Địa lý  
Tên gọi văn bằng : 
+ Tiếng Việt: Cử nhân Sư phạm Lịch sử 
+ Tiếng Anh: The degree of  Bachelor History-GeographyTeacher Education 
Tên đơn vị cấp bằng: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế 

 
 
I. CĂN CỨ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
1. Các căn cứ 

Chương trình đào tạo ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý được xây dựng dựa trên 
các căn cứ sau: 

- Luật Giáo dục (2019); Luật Giáo dục đại học (2012); Luật Giáo dục đại học sửa 
đổi, bổ sung(Luật số 34/2018/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 19/11/2018); 

- Quyết định số 73/2005/QĐ-TTg ngày 04/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về 
Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 37/2004/QH11 khóa 
IX, kì họp thứ 6 của Quốc hội về giáo dục; 

- Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 21/11/2005 của Chính phủ về Đổi mới cơ 
bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020; 

- Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ Tướng Chính Phủ 
về việc ban hành Điều lệ trường đại học; 

- Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/05/2014 hợp nhất Quyết định 
về quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quytheo hệ thống tín chỉ do Bộ Giáo 
dục và Đào tạo ban hành; 

- Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT, ngày 16/04/2015 về việc quy định khối lượng 
kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được, sau khi tốt nghiệp đối 
với mỗi trình độ của giáo dục đại học và quy trình xây dựng thẩm định ban hành CTĐT 
trình độ đại học;  

- Thông tư 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 ban hành Quy định mã 
số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập; 
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- Thông tư số 04/2016/TT- BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo 
các trình độ của giáo dục đại học; 

- Quyết định số 1981/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc phê duyệt Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân; 

- Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ Tướng Chính Phủ về 
việc Phê duyệt khung trình độ quốc gia Việt Nam; 

- Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông; 

- Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông; 

- Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 
Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình 
đào tạo các trình độ của giáo dục đại học; 

- Tham khảo CTĐT Geography and History của University of Chester - England 
và khoá học University of leeds của Geography and History. 

- Căn cứ vào năng lực, điều kiện và định hướng phát triển đối với ngành sư phạm 
của nhà trường và nhu cầu thực tế của việc sử dụng nguồn nhân lực trình độ đại học của 
các tỉnh, địa phương... 
2. Mô hình đào tạo 
2.1. Mô hình đào tạo các bậc học của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế 

TIẾN SĨ 
 

     

  Thời gian 
đào tạo   

THẠC SĨ (GIÁO DỤC / KHOA 
HỌC) 

  
2 

nă
m

 

1,
5 

nă
m

  

 

2- Chuyên môn ngành (44) 
1- Cơ sở ngành (17)    

(Học cùng lúc 2 chương 
trình/Bằng 2) 

      

CN SP NGÀNH  132 
TC  CN KH NGÀNH 

      
THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP  9  (Bổ sung 7TC) 

      
NGHIỆP VỤ SP NGÀNH  21  (Bổ sung 23TC) 

      
CHUYÊN MÔN NGÀNH  76-x   

3. Chuyên sâu tự chọn không bắt buộc 
(2+2+3+3)      
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2. Chuyên sâu tự chọn bắt buộc 
(2+2+3+3+5)  15  (Chọn mục tiêu CN KH) 

1. Chuyên sâu bắt buộc  61-x   
      

CƠ SỞ CHUNG (TOÀN TRƯỜNG)  26   
      

CƠ SỞ KHỐI NGÀNH  x   
      

KHỐI NGÀNH      
      
      
      
      

2.2. Mô hình đào tạo của ngành 
 

TỐT NGHIỆP 
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 
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II. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
1. Mục tiêu đào tạo 
1.1. Mục tiêu chung 
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Đào tạo cử nhân ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý có phẩm chất chính trị, nhân 
cách và sức khỏe tốt, có kiến thức và năng lực chuyên môn vững chắc về khoa học lịch 
sử, địa lý theo hướng tích hợp liên ngành, liên thông lên trình độ cao hơn; có khả năng 
dạy học và hoạt động giáo dục ở THCS, cao đẳng và đại học; có khả năng nghiên cứu 
khoa học lịch sử, khoa học địa lý và khoa học giáo dục, cũng như ứng dụng các thành 
tựu nghiên cứu vào thực tế nghề nghiệp và đời sống xã hội, đáp ứng được yêu cầu đổi 
mới giáo dục phổ thông;tự thích ứng để học tập suốt đời; có năng lực ngoại ngữ và tin 
học đáp ứng với yêu cầu hội nhập quốc tế. 
1.2. Mục tiêu cụ thể 
1.2.1. Kiến thức [PO1] 

Ø PO1.1. Những kiến thức chung về lý luận chính trị, tâm lý, giáo dục học, ngoại 
ngữ, công nghệ thông tin và truyền thông. 

Ø PO1.2. Hệ thống kiến thức cơ bản, nâng cao của ngành Lịch sử, Địa lý. 
Ø PO1.3. Hệ thống kiến thức về nghiệp vụ ngành. 

1.2.2. Kỹ năng [PO2] 
Ø PO2.1. Kỹ năng nghiên cứu, thực hành giảng dạy môn Lịch sử – Địa lý và tổ 

chức các hoạt động giáo dục ở trường phổ thông, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo 
dục. 

Ø PO2.2. Kỹ năng giao tiếp, hợp tác, sử dụng công nghệ thông tin và ngoại ngữ 
trong trong học tập, nghiên cứu và giảng dạy.  

Ø PO2.3. Kỹ năng tự học, cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn 
nghiệp vụ, và tiếp tục học ở bậc học cao hơn, thích ứng với môi trường làm 
việc, khởi nghiệp. 

1.2.3. Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp [PO3] 
Ø PO3.1. Phẩm chất cơ bản của nhà giáo trong nhà trường Xã hội Chủ nghĩa Việt 

Nam: Thấm nhuần chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, 
yêu chủ nghĩa xã hội, yêu người học, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm cao, có 
đạo đức tốt, có tác phong mẫu mực của nhà giáo. 

2. Chuẩn đầu ra 
2.1. Yêu cầu về phẩm chất và năng lực 

PLO1: Phẩm chất nghề nghiệp  
PLO1.1. Phẩm chất chính trị và trách nhiệm công dân 

- Chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách pháp luật của 
Nhà nước; các quy định của ngành Giáo dục; các nội quy, quy chế của cơ sở đào tạo. 

- Tham gia tích cực, có hiệu quả các hoạt động chính trị xã hội tại cơ sở giáo dục 
và nơi cư trú. 

- Vận động và cổ vũ lối sống lành mạnh; phê phán hành vi vi phạm đạo đức, vi 
phạm pháp luật. 

PLO1.2. Đạo đức và phong cách nhà giáo 

- Nhận thức đầy đủ và có hàng động đúng với những chuẩn mực đạo đức và tác 
phong nhà giáo. 
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- Đánh giá được những biểu hiện phù hợp/không phù hợp với đạo đức và tác 
phong của nhà giáo. 

- Nỗ lực tự học, trau dồi kiến thức, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp. 
PLO2. Năng lực chung 
PLO2.1. Năng lực tự học và thích ứng với sự thay đổi 

- Thiết kế được kế hoạch tự học và thực hành được các kỹ năng tự học cần thiết 
để hoàn thiện bản thân. 

- Phân tích được kinh nghiệm và sự hiểu biết của bản thân để thích ứng được với 
sự thay đổi trong hoạt động nghề nghiệp. 

- Thể hiện được những cách thức làm việc đa dạng với những đối tượng người 
học khác nhau; xây dựng cộng đồng học tập. 

PLO2.2. Năng lực giao tiếp và hợp tác 

- Sử dụng thuần thục, hiệu quả tiếng Việt trong giao tiếp và hợp tác. 
- Vận dụng được các phương pháp và kỹ thuật phù hợp trong giao tiếp và hợp tác. 
- Đánh giá được hiệu quả hợp tác trong giải quyết các nhiệm vụ. 
PLO2.3. Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo 

- Phát hiện và giải quyết được các vấn đề trong học tập và cuộc sống. 
- Đánh giá được cách thức giải quyết hiệu quả các vấn đề nảy sinh trong bối cảnh 

mới. 
- Đưa ra được cách thức giải quyết mới, phù hợp với bối cảnh thực tiễn. 
PLO2.4. Năng lực tư duy phản biện 

- Nhận diện và phân tích được tính lôgic của một vấn đề. 
- Đưa ra được lập luận và bằng chứng thuyết phục để bảo về ý kiến/quan điểm 

của mình trong thảo luận/tranh luận. 
- Đưa ra được lập luận và bằng chứng thuyết phục để bảo về ý kiến/quan điểm 

của mình trong thảo luận/tranh luận. 
PLO2.5. Năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và ngoại ngữ trong hoạt động 

nghề nghiệp 

- Tuân thủ các quy định của pháp luật, các quy tắc về đạo đức, xã hội trong việc 
sử dụng CNTT và truyền thông. 

- Đạt chuẩn công nghệ thông tin cơ bản theo quy định của Bộ GD&ĐT và Bộ 
CNTT. Sử dụng hiệu quả CNTT và truyền thông trong dạy học và nghiên cứu. 

- Đạt chứng chỉ B1 (hoặc tương đương) về trình độ ngoại ngữ. Sử dụng được 
ngoại ngữ trong giao tiếp và học tập chuyên ngành. 

PLO2.6. Năng lực khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác 

- Thể hiện được hiểu biết của bản thân về lĩnh vực khởi nghiệp. 
- Phân tích được thị trường lao động, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục. 
- Hình thành ý tưởng khởi nghiệp, dự đoán được những thuận lợi và khó khăn 

khi tiến hành khởi nghiệp. 
PLO3. Năng lực chuyên môn 
PLO3.1. Năng lực đặc thù của khoa học chuyên ngành 
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- Trình bày được những kiến thức cơ bản thuộc khoa học lịch sử, địa lý và khoa 
học giáo dục lịch sử, địa lý. 

- Vận dụngđược kiến thức khoa học chuyên ngành trong giảng dạy và nghiên cứu 
lịch sử, địa lý. 

- Phân tích, đánh giá được các sự kiện, hiện tượng lịch sử và rút ra được các bài 
học/ kinh nghiệm để vận dụng vào thực tiễn cuộc sống. 

- Tìm kiếm đượcthông tin từ các nguồn tin cậy để cập nhật tri thức, số liệu,... về 
các địa phương, quốc gia, về xu hướng phát triển trên thế giới và trong nước; biết liên 
hệ thực tế để hiểu sâu sắc hơn kiến thức địa lí. 

PLO3.2. Năng lực phát triển chương trình môn học 

- Trình bày rõ cấu trúc và mục tiêu của chương trình môn Lịch sử - Địa lý THCS. 
- Thiết kế được kế hoạch phát triển chương trình môn Lịch sử - Địa lý THCS 

theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu cập nhật chương trình lịch sử phổ thông. 
- Đánh giá được những ưu điểm, hạn chế của chương trình môn học và đề xuất 

được giải pháp để phát triển chương trình đào tạo tiên tiến. 
PLO3.3. Năng lực vận dụng tri thức giáo dục tổng quát và tri thức khoa học 

chuyên ngành 

- Vận dụng được những tri thức giáo dục tổng quát và tri thức khoa học lịch sử, 
địa lý; khoa học giáo dục trong mối liên hệ với dạy học ở phổ thông và thực tiễn hoạt 
động nghề nghiệp. 

- Phân tích được những tri thức giáo dục tổng quát và tri thức khoa học lịch sử, 
địa lý trong đánh giá chất lượng dạy học của bản thân và đồng nghiệp. 

- Đánh giá, lựa chọn và kết hợp được những tri thức giáo dục tổng quát và tri 
thức khoa học lịch sử, địa lý trong việc biên soạn tài liệu dạy - học, thực hiện kế hoạch 
dạy học và phát triển chương trình môn lịch sử theo yêu cầu của xã hội. 

PLO3.4. Năng lực nghiên cứu khoa học giáo dục chuyên ngành 

- Phát hiện và đề xuất đượcvấn đề nghiên cứu thuộc khoa học lịch sử, địa lý với 
nhiều cấp độ, mục tiêu nghiên cứu khác nhau. 

- Vận dụng hiệu quả các phương pháp nghiên cứu phù hợp để hoàn thành được 
vấn đề nghiên cứu/ đề tài nghiên cứu. 

- Đánh giá được vấn đề nghiên cứu khoa học giáo dục lịch sử và vận dụng được 
trong học tập, tự bồi dưỡng. 

PLO4. Năng lực nghề nghiệp 
PLO4.1. Năng lực dạy học và giáo dục 

- Vận dụng được kiến thức khoa học chuyên ngành, lí luận dạy học và phương 
pháp dạy học và tài liệu giáo khoa vào việc xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo 
hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học. 

- Vận dụng được các hình thức, phương pháp, công cụ kiểm tra đánh giá theo 
hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học. 

- Xây dựng được môi trường giáo dục tích cực nhằm tạo động lực học tập, rèn 
luyện cho người học. 

PLO4.2. Năng lực định hướng sự phát triển của người học 
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- Tiếp cận và hiểu được người học. 
- Đánh giáđược xu hướng phát triển của người học. 
- Xây dựng được kế hoạch bồi dưỡng, tư vấn, hỗ trợ hướng đến sự phát triển toàn 

diện của người học. 
PLO4.3. Năng lực phát triển nghề nghiệp 

- Đánh giá và có kế hoạch phát triển năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân. 
- Cập nhật kịp thời yêu cầu đổi mới về kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ nhằm 

đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. 
PLO4.4. Năng lực hoạt động xã hội 

- Tham gia và vận động được người khác tham gia tích cực các hoạt động xã hội. 
- Tổ chức được các hoạt động xã hội trong trường học và cộng đồng. 

2.2. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 
Sau khi tốt nghiệp, các cử nhân ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý có khả năng: 
- Làm giáo viên dạy môn Lịch sử và Địa lý tại các trường Trung học cơ sở. 
- Có thể làm chuyên viên nghiên cứu tại các trung tâm, viện nghiên cứu về lịch sử, 

văn hóa, quy hoạch lãnh thổ, quản lý tài nguyên môi trường, các dự án dân số, phát triển 
nông thôn, đô thị hóa… 

- Làm việc tại các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, tổ chức có liên quan đến lịch sử, 
địa lý, văn hóa thông tin, xã hội, giáo dục, chính trị, quân sự, du lịch... 
2.3. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp 

- Tiếp tục học và nghiên cứu chuyên môn ở trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ chuyên ngành 
Lịch sử Việt Nam, Lịch sử thế giới, Lý luận và Phương pháp dạy học môn Lịch sử, Địa 
lý kinh tế xã hội, Địa lý tự nhiên, Lý luận và Phương pháp dạy học môn Địa lý. 

- Học đại học ngành thứ hai ngành Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Địa lý… 
3. Thời gian đào tạo:  

4 năm 
4. Khối lượng kiến thức toàn khóa:  

Khối lượng kiến thức toàn khoá là 132 tín chỉ bao gồm mô-đun kiến thức chung, 
mô-đun kiến thức cơ sở, chuyên ngành (các học phần bắt buộc, học phần tự chọn) và 
khoá luận (không kể khối kiến thức Giáo dục Thể chất, Giáo dục Quốc phòng và các 
học phần tự chọn không bắt buộc). 
5. Đối tượng tuyển sinh, khối thi 

Theo Quy chế tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và đề án tuyển 
sinh hàng năm của Trường. 
6. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp 

Thực hiện theo Quy chế đào tạo trình độ đại học ban hành theo Thông tư số 
08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
7. Cách thức đánh giá 
7.1. Thang điểm đánh giá 

Sử dụng thang 10 điểm cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần. 
7.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm 

(Theo quy định Công tác học vụ của Trường)  
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a.Đánh giá điểm quá trình: 

- Học phần lý thuyết: có trọng số 40% trong điểm đánh giá học phần. 
- Học phần lý thuyết+thực hành: có trọng số 50% trong điểm đánh giá học phần. 

TT Hình thức Hệ số Tiêu chí đánh giá Điểm 
tối đa 

1. 
Chuyên cần 
và thái độ học 
tập 

1 

- Tính chủ động, mức độ tích cực chuẩn bị 
bài và tham gia các hoạt động trong giờ 
học, hoàn thành bài tập theo yêu cầu của 
giảng viên. 

5 

- Thời gian tham dự buổi học bắt buộc. 5 

2. Kiểm tra hoặc 
bài tập lớn 2 

- Có ít nhất 2 bài kiểm tra. Điểm kiểm tra là 
trung bình cộng của tất cả các bài kiểm tra. 
- Điểm bài tập lớn thay thế điểm kiểm tra. 

 

2.1.  Kiểm tra 2 Theo đáp án, thang điểm của giảng viên. 10 

2.2. Thực hành 2 Điểm thực hành là trung bình cộng của các 
bài thực hành. 10 

2.3. Bài tập lớn 2 

Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, đúng hạn. 2 
Nội dung sản phẩm đáp ứng yêu cầu. 5 
Sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong 
trình bày sản phẩm. 2 

Thể hiện ý tưởng sáng tạo. 1 
b. Đánh giá kết thúc học phần: 

- Học phần lý thuyết: có trọng số 60% trong điểm đánh giá học phần. 
- Học phần lý thuyết+thực hành: có trọng số 50% trong điểm đánh giá học phần. 

TT Hình thức Trọng 
số Tiêu chí đánh giá Điểm 

tối đa 

3 
Thi kết thúc 
học phần 
hoặc tiểu luận 

60% 
hoặc 
50% 

 10 

3.1 Thi kết thúc 
học phần  Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc 

học phần. 10 

3.2 Tiểu luận  

Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, đúng hạn. 2 
Nội dung sản phẩm đáp ứng yêu cầu. 5 
Sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong 
trình bày sản phẩm. 2 

Thể hiện ý tưởng sáng tạo. 1 
* Đối với học phần thực hành: Sinh viên phải tham dự đầy đủ các bài thực 

hành, thí nghiệm hoặc viết bài thu hoạch thực tế chuyên môn theo yêu cầu của giảng 
viên. Điểm của học phần thực hành là trung bình cộng của điểm các bài thực hành trong 
học kỳ được làm tròn đến một chữ số thập phân. 
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8. Khung chương trình đào tạo 

TT Mã HP Tên học phần  Mô tả tóm tắt nội dung, kết quả cần đạt Khối lượng TC (LT/ 
TH /tự học) 

Tính 
chất HP 

I. Mô-đun cơ sở chung  26  

1.  POL91133 
Triết học  

Mác - Lê nin 

Giúp sinh viên hiểu và vận dụng được những nguyên lý cơ bản 

của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử 

vào quá trình học tập, nghiên cứu và hoạt động thực tiễn; góp 

phần hình thành cho sinh viên thế giới quan khoa học, phương 

pháp luận biện chứng duy vật. Học phần này gồm có 3 chương. 

Chương 1. Triết học và vai trò của triết học trong đời sống xã 

hội; Chương 2. Chủ nghĩa duy vật biện chứng; Chương 3. Chủ 

nghĩa duy vật lịch sử. 

(45/0/90) Lý thuyết 

2.  POL91142 
Kinh tế chính trị Mác-

Lê nin 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về đối tượng, 

phương pháp nghiên cứu, chức năng của kinh tế chính trị Mác-

Lênin. Cung cấp các kiến thức cơ bản về hàng hóa, thị trường, 

các quy luật kinh tế cơ bản, cạnh tranh, độc quyền trong nền 

kinh tế thị trường tự do và các vấn đề kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 

(30/0/60) Lý thuyết 

3.  POL91152 
Chủ nghĩa xã hội khoa 

học 

Gồm những kiến thức cơ bản về nhập môn chủ nghĩa xã hội 

khoa học; sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; chủ nghĩa 

xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; các vấn đề chính 

trị - xã hội trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội như: dân 

chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa; cơ cấu giai 

cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội; Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ 

lên chủ nghĩa xã hội; Vấn đề gia đình trong thời kỳ quá độ lên 

chủ nghĩa xã hội. Qua đó giúp người học có khả năng vận dung 

(30/0/60) Lý thuyết 
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TT Mã HP Tên học phần  Mô tả tóm tắt nội dung, kết quả cần đạt Khối lượng TC (LT/ 
TH /tự học) 

Tính 
chất HP 

hệ thống tri thức của chủ nghĩa xã hội khoa học vào giải quyết 

các vấn đề lý luận và thực tiễn; hình thành thế giới quan, 

phương pháp luận khoa học và lập trường tư tưởng vững vàng 

cũng như xây dựng ý thức trách nhiệm công dân. 

4.  POL91202 
Tư tưởng 

 Hồ Chí Minh 

Cung cấp những kiến thức cơ bản về Tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Học phần gồm 6 chương: Đối tượng, khái niệm, phương pháp 

nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh 

(Chương1); Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng 

Hồ Chí Minh (Chương 2). Từ chương 3 đến chương 6 trình bày 

những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập 

dân tộc và chủ nghĩa xã hội (Chương 3); về Đảng Cộng sản và 

Nhà nước Việt Nam (Chương 4); về đại đoàn kết dân tộc và 

đoàn kết quốc tế (Chương 5); về văn hóa, đạo đức và con người 

(Chương 6). 

(30/0/60) Lý thuyết 

5.  POL91302 

Lịch sử  

Đảng Cộng sản  

Việt Nam 

Trang bị cho sinh viên sự hiểu biết về đối tượng, mục đích, 

nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu, học tập môn lịch sử Đảng 

và những kiến thức cơ bản, cốt lõi, hệ thống về sự ra đời của 

Đảng (1920-1930), quá trình lãnh đạo cuộc đấu tranh giành 

chính quyền (1930-1945), lãnh đạo hai cuộc kháng chiến 

chống thực dân pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành giải 

phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1945-1975), lãnh đạo cả 

nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi 

mới (1975-2018). Qua đó khẳng định các thành công, nêu lên 

các hạn chế, tổng kết những kinh nghiệm về sự lãnh đạo cách 

mạng của Đảng để giúp người học nâng cao nhận thức, niềm 

(30/0/60) Lý thuyết 
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TT Mã HP Tên học phần  Mô tả tóm tắt nội dung, kết quả cần đạt Khối lượng TC (LT/ 
TH /tự học) 

Tính 
chất HP 

tin đối với Đảng và khả năng vận dụng kiến thức đã học vào 

thực tiễn công tác, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt 

Nam xã hội chủ nghĩa. 

6.  INF91602 Tin học đại cương 

Cung cấp cho sinh viên Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản (Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-

BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông). Các chuẩn cụ thể của học phẩn này được mô tả 

rõ trong các bảng sau trong thông tư này: 

a) Mô đun kỹ năng 01 (Mã IU01): Hiểu biết về CNTT cơ bản  

b) Mô đun kỹ năng 02 (Mã IU02): Sử dụng máy tính cơ bản  

c) Mô đun kỹ năng 03 (Mã IU03): Xử lý văn bản cơ bản  

d) Mô đun kỹ năng 04 (Mã IU04): Sử dụng bảng tính cơ bản  

đ) Mô đun kỹ năng 05 (Mã IU05): Sử dụng trình chiếu cơ bản  

e) Mô đun kỹ năng 06 (Mã IU06): Sử dụng Internet cơ bản  

(15/30/60) LT+TH 

7.  HGE71112 
Phương pháp nghiên 

cứu khoa học 

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về 

khoa học và nghiên cứu khoa học, hướng dẫn phương pháp 

nghiên cứu khoa học giáo dục trong môn Lịch sử và hệ thống 

phương pháp nghiên cứu khoa học trong môn Địa lý. 

2 

(30/0/60) 
Lý thuyết 

8.  TL001012 Tâm lý học 

Giúp sinh viên nắm vững được bản chất của tâm lý con người, 

các quy luật nảy sinh, hình thành và biểu hiện hiện tượng tâm 

lý đó. Đồng thời tâm lý học cũng cung cấp các kiến thức làm 

cơ sở cho việc học tập và nghiên cứu các chuyên ngành của 

các khoa học tâm lý cũng như các môn học có liên quan. 

2 

(30/0/60) 
Lý thuyết 

9.  POL91712 Pháp luật đại cương    

10.  LAN91517 Ngoại ngữ  7* Lý thuyết 
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TT Mã HP Tên học phần  Mô tả tóm tắt nội dung, kết quả cần đạt Khối lượng TC (LT/ 
TH /tự học) 

Tính 
chất HP 

11.  PED91715 Giáo dục thể chất  4*  

12.  DEF91810 
Giáo dục Quốc phòng-

An ninh 

 
165 tiết  

II Mô-đun cơ sở khối ngành  10 (*)  

13.  HIS73123 
Lịch sử  

văn minh thế giới 

Trình bày các nền văn minh chủ yếu của nhân loại từ thời cổ 

đại cho đến thời hiện đại, từ phương Đông đến phương Tây, 

thể hiện sự kế thừa, tiếp nhận của nền văn minh sau đối với 

nền văn minh trước, nhằm làm cho nền văn minh thế giới 

không ngừng tiến lên phía trước. 

3 

(45/0/90) 
Lý thuyết 

14.  PHI73312 
Cơ sở văn hoá 

 Việt Nam 

Học phần gồm có 4 nội dung lớn: Một số vấn đề chung về văn 

hóa học và điều kiện hình thành văn hoá Việt Nam; Diễn trình 

lịch sử văn hoá Việt Nam; Các vùng văn hóa Việt Nam; Những 

thành tố cơ bản của văn hoá Việt Nam 

2 

(30/0/60) 
Lý thuyết 

15.  GEO73143 
Địa lý tài nguyên 

 và môi trường 

Hiểu được các vấn đề chung về tài nguyên và môi trường; 

Trình bày được đặc điểm dân số trên thế giới và ở Việt Nam; 

Phân tích được mối quan hệ giữa dân số, tài nguyên và môi 

trường; Phân tích được đặc điểm các loại tài nguyên chủ yếu 

trên Trái Đất; Hiểu được các vấn đề chung về ô nhiễm môi 

trường; Giải thích được sự ô nhiễm của một số thành phần môi 

trường chủ yếu; Hiểu được khái niệm, nội dung phát triển bền 

vững và vấn đề môi trường, PTBV ở các vùng kinh tế - sinh 

thái cơ bản; Phân tích được những khó khăn, thách thức trong 

bảo vệ môi trường và PTBV ở trên thế giới và Việt Nam; Nỗ 

lực tự học, trau dồi kiến thức, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp. 

3 

(45/0/90) 
Lý thuyết 

16.  GEO73152 Bản đồ học Biết và hiểu được những kiến thức cơ bản của khoa học bản 2 Lý thuyết 
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TT Mã HP Tên học phần  Mô tả tóm tắt nội dung, kết quả cần đạt Khối lượng TC (LT/ 
TH /tự học) 

Tính 
chất HP 

đồ; Vận dụng được những kiến thức về khoa học bản đồ để đọc 

và hiểu bản đồ địa lí; Có khả năng phân tích các phép chiếu, 

các loại kí hiệu bản đồ, phương pháp biểu hiện, các nhân tố và 

các dạng khái quát hóa bản đồ; Có khả năng đánh giá bản đồ 

để sử dụng;  Bước đầu có khả năng thiết kế nội dung và xây 

dựng bản đồ; Có khả năng sử dụng bản đồ giáo khoa trong dạy 

học địa lí ở phổ thông (kết hợp với lí luận và phương pháp dạy 

học địa lí);   Có khả năng tiếp cận và hiểu được người học 

thông qua phát năng lực sử dụng bản đồ; Có kiến thức và kĩ 

năng nền tảng để học tập và nghiên cứu sâu hơn trong lĩnh vực 

bản đồ học; Có khả năng giao tiếp và hợp tác trong học tập và 

nghiên cứu.   

(30/0/60) 

III Mô-đun chuyên môn ngành  66  

A Chuyên sâu bắt buộc  51  

17.  GEO04112 
Địa lý tự nhiên  

đại cương 1 

Hiểu được các kiến thức cơ bản về khoa học Địa lý, Vũ trụ và 

Hệ Mặt Trời, Trái Đất và Thạch quyển; Giải thích được các 

hiện tượng xảy ra trong Vũ trụ và Hệ Mặt Trời; Giải thích được 

các quá trình, hiện tượng xảy ra trên Trái Đất; Vận dụng được 

những quy luật của tự nhiên vào trong thực tiễn cuộc sống; 

Khai thác được kiến thức môn học từ các nguồn tư liệu khác 

nhau: Bản đồ, mạng Internet, băng, đĩa…; Rèn luyện các kỹ 

năng: phân tích, so sánh, làm việc nhóm, thuyết trình, phản 

biện và kỹ năng liên hệ thực tế; Nỗ lực tự học, trau dồi kiến 

thức, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp; Đam mê môn học, yêu 

ngành, yêu nghề. 

2 

(30/0/60) 
Lý thuyết 
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TT Mã HP Tên học phần  Mô tả tóm tắt nội dung, kết quả cần đạt Khối lượng TC (LT/ 
TH /tự học) 

Tính 
chất HP 

18.  GEO04122 
Địa lý tự nhiên  

đại cương 2 

Nêu được các khái niệm liên quan đến khí quyển, thủy quyển; 

Hiểu và giải thích các hiện tượng trong khí quyển, thủy quyển; 

Vận dụng để lý giải hiện tượng tự nhiên trong cuộc sống; Rèn 

luyện các kỹ năng phân tích, tổng hợp…; Có khả năng tự 

nghiên cứu, tự đánh giá… 

2 

(30/0/60) 
Lý thuyết 

19.  GEO04132 
Địa lý tự nhiên  

đại cương 3 

Hiểu và phân tích được các qui luật phân hóa không gian thổ 

nhưỡng, sinh quyển, cảnh quan trên thế giới; Vận dụng lý 

thuyết về cảnh quan để phân tích sự phân chia các miền, khu 

ĐLTN ở Việt Nam; Vận dụng được kĩ năng vẽ và phân tích 

các bản đồ thổ nhưỡng, sinh vật và cảnh quan trên thế giới; Kỹ 

năng nghiên cứu mối quan hệ giữa con người và tự nhiên, vấn 

đề tối ưu hóa môi trường địa lý; Năng lực tự học, nghiên cứu 

và làm việc độc lập;khả năng hợp tác và làm việc nhóm có hiệu 

quả. 

2 

(30/0/60) 
Lý thuyết 

20.  GEO04143 

Những vấn đề địa lý 

kinh tế - xã hội  

đại cương 

Biết và hiểu được những kiến thức cơ bản về sự hoàn thiện của 

ĐLKTXH trong quá trình phát triển của khoa học Địa lí, về địa 

lí nhân văn, về hệ thống không gian của nền kinh tế; Vận dụng 

được những kiến thức cơ bản để so sánh ĐLKTXH và địa lí 

nhân văn; Có khả năng phân tích quá trình hoàn thiện của 

ĐLKTXH dựa vào đối tượng nghiên cứu và các nhân tố khác, 

sự giống nhau và khác biệt giữa ĐLKTXH và địa lí nhân văn; 

khả năng đánh giá sự tiến bộ qua các giai đoạn phát triển của 

ĐLKTXH, đánh giá ưu nhược điểm của ĐLKTXH và địa lí 

nhân văn; thiết kế bộ tiêu chí đánh giá tổng hợp khi tiến hành 

đánh giá đa chỉ tiêu, thiết kế bảng hỏi trong phỏng vấn cấu trúc, 

3 

(45/0/90) 
Lý thuyết 
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TT Mã HP Tên học phần  Mô tả tóm tắt nội dung, kết quả cần đạt Khối lượng TC (LT/ 
TH /tự học) 

Tính 
chất HP 

thiết kế cấu trúc nội dung trong phỏng vấn bán cấu trúc, phi 

cấu trúc; vận dụng kiến thức về hệ thống không gian của nền 

kinh tế trong dạy học địa lí ở phổ thông (kết hợp với lí luận và 

phương pháp dạy học địa lí); tiếp cận và hiểu được người học 

(học sinh phổ thông) thông qua phát triển năng lực tiếp cận 

không gian và so sánh địa lí; Có kiến thức và kĩ năng nền tảng 

để học tập và nghiên cứu sâu hơn trong các lĩnh vực lí luận của 

khoa học địa lí nói chung và ĐLKTXH nói riêng, trong vấn đề 

hệ thống không gian của nền kinh tế 

21.  GEO04154 Địa lý các châu 

Phân tích được đặc điểm các điều kiện tự nhiên và mối 

quan hệ giữa các nhân tố hình thành tự nhiên, các điều kiện tự 

nhiên của các châu (Âu, Á, Phi, Mỹ và châu Đại Dương) và 

ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên đến phát triển KT-XH; Phân 

tích được các đặc điểm kinh tế - xã hội của các châu và nghiên 

cứu điển hình sự phát triển của một số quốc gia nổi bật ở các 

châu. 

4 

(60/0/120) 

 

Lý thuyết 

22.  GEO04163 
Địa lý tự nhiên  

Việt Nam 1 

Hiểu và phân tích được các đặc điểm và qui luật phân hóa 

không gian của các thành phần ĐLTN ở Việt Nam; Vận dụng 

lý thuyết về phân vùng để phân tích sự phân hóa của các thành 

phần ĐLTN ở Việt Nam; Vận dụng được kĩ năng vẽ và phân 

tích các bản đồ các thành phần ĐLTN Việt Nam; Kỹ năng 

nghiên cứu các vấn đề về sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ 

môi trường tự nhiên; Rèn luyện và phát triển kĩ năng tư duy và 

lập luận trong học tập môn ĐLTN Việt Nam 1; Có năng lực tự 

học, nghiên cứu và làm việc độc lập; Có khả năng hợp tác và 

3 

(45/0/90) 
Lý thuyết 
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TT Mã HP Tên học phần  Mô tả tóm tắt nội dung, kết quả cần đạt Khối lượng TC (LT/ 
TH /tự học) 

Tính 
chất HP 

làm việc nhóm có hiệu quả. 

23.  GEO04173 
Địa lý tự nhiên  

Việt Nam 2 

Hiểu và phân tích được các qui luật phân hóa không gian trong 

phân vùng ĐLTN ở Việt Nam; Vận dụng lý thuyết về phân 

vùng để phân tích sự phân chia các miền, khu ĐLTN ở Việt 

Nam; Vận dụng được kĩ năng vẽ và phân tích các bản đồ phân 

vùng ĐLTN Việt Nam; Có kỹ năng nghiên cứu các vấn đề về 

sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường tự nhiên ở các 

khu, miền địa lý tự nhiên ở Việt  Nam; Rèn luyện và phát triển 

kĩ năng tư duy và lập luận trong học tập môn ĐLTN Việt Nam 

2; Có năng lực tự học, nghiên cứu và làm việc độc lập; Có khả 

năng hợp tác và làm việc nhóm có hiệu quả. 

3 

(45/0/90) 
Lý thuyết 

24.  GEO04183 
Địa lý kinh tế -  

xã hội Việt Nam 1 

Trình bày được đặc điểm chung của tự nhiên và tài nguyên 

thiên nhiên, địa lý dân cư và các ngành kinh tế chủ yếu của 

Việt Nam; Nghiên cứu quy luật, chiến lược phát triển, quá trình 

thay đổi nền kinh tế Việt Nam theo các hình thức tổ chức lãnh 

thổ nông lâm ngư nghiệp, công nghiệp và dịch vụ; Vận dụng 

so sánh sự phát triển của các ngành kinh tế với các nước trong 

khu vực Đông Nam Á trong xu thế hội nhập; Kỹ năng trình 

bày, thông hiểu các vấn đề về đặc điểm tự nhiên, dân cư và các 

ngành kinh tế  của Việt Nam; kỹ năng phân tích, đánh giá ảnh 

hưởng của các đặc điểm tự nhiên, dân cư đến sự phát triển vận 

hành nền kinh tế Việt Nam theo ngành, nhóm ngành. Phân tích 

vai trò, đặc điểm, cơ cấu, quá trình phát triển của các ngành 

kinh tế của Việt Nam; Vận dụng kiến thức đã học trong giảng 

dạy môn Địa lý THCS, THPT; Nhận xét, lý giải so sánh về đặc 

3 

(45/0/90) 
Lý thuyết 
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TT Mã HP Tên học phần  Mô tả tóm tắt nội dung, kết quả cần đạt Khối lượng TC (LT/ 
TH /tự học) 

Tính 
chất HP 

điểm tự nhiên, dân cư, cơ cấu kinh tế theo ngành, lãnh thổ, 

thành phần kinh tế với các nước trong khu vực Đông Nam Á; 

Có khả năng tự học, nghiên cứu và làm việc độc lập;tự tin trình 

bày quan điểm và những kết quả học tập, nghiên cứu; Có khả 

năng lập kế hoạch làm việc; Có năng lực đánh giá và tự đánh 

giá kết quả công việc. 

25.  GEO04193 
Địa lý kinh tế -   

xã hội Việt Nam 2 

Hiểu biết được các khái niệm liên quan đến tổ chức không gian 

lãnh thổ nền kinh tế như vùng kinh tế, hành lang kinh tế,...; 

Nhận thức được các nguồn lực phát triển các vùng kinh tế của 

Việt Nam; Hình thành được kỹ năng phân tích đánh giá các 

nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội của mỗi vùng; Nắm rõ 

được tình hình phát triển kinh tế của các vùng; Đánh giá tính 

hợp lý về cơ cấu ngành và phân bố kinh tế, đề xuất được các 

định hướng tổ chức phát triển kinh tế  của vùng; Phân tích được 

vị trí vai trò của các trung tâm kinh tế, các hành lang kinh tế 

đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng; Trình bày những 

thuận lợi và khó khăn chủ yếu trong phát kinh tế xã hội của 

vùng. Phân tích được các phương hướng khai thác và sử dụng 

hợp lý các thế mạnh chủ yếu của mỗi vùng; Khả năng tích lũy 

được kinh nghiệm sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường phát 

triển kinh tế góp phần nghiên cứu giải quyết các vấn đề của địa 

phương mình; Có kỹ năng vận dụng và cập nhật kiến thức địa 

lý kinh tế - xã hội Việt Nam hiện đại trong dạy học môn Địa lý 

ở THCS và THPT; Có khả năng tự học, nghiên cứu và làm việc 

độc lập;tự tin trình bày quan điểm và những kết quả học tập, 

3 

(45/0/90) 
Lý thuyết 
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TT Mã HP Tên học phần  Mô tả tóm tắt nội dung, kết quả cần đạt Khối lượng TC (LT/ 
TH /tự học) 

Tính 
chất HP 

nghiên cứu; Có khả năng lập kế hoạch làm việc; Có năng lực 

đánh giá và tự đánh giá kết quả công việc. 

26.  HIS04214 
Lịch sử thế giới 

 cổ trung đại 

Nội dung học phần cung cấp cho người học những kiến thức 

cơ bản về:  

- Xã hội loài người dưới chế độ cộng sản nguyên thủy;  

- Sự hình thành và phát triển của các quốc gia cổ đại phương 

Đông (Ai Cập cổ đại, Lưỡng Hà cổ đại, Ấn Độ cổ đại và Trung 

Quốc cổ đại); 

- Sự ra đời và phát triển của các quốc gia cổ đại phương Tây 

(Hy Lạp cổ đại, La Mã cổ đại) 

- Quá trình hình thành, phát triển và suy vong của chế độ phong 

kiến ở phương Đông (Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Đông 

Nam Á) 

- Tây Âu thời thời sơ, trung và hậu kỳ trung đại. 

4 

(60/0/120) 

 

Lý thuyết 

27.  HIS04224 
Lịch sử thế giới 

cận đại 

Học phần đề cập đến những vấn đề chính sau: 
- Sự thắng lợi của các cuộc cách mạng tư sản và sự xác lập của 

chủ nghĩa tư bản trên phạm vi thế giới. Những chuyển biến của 

chủ nghĩa tư bản Âu - Mỹ từ cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ 

XX. 

- Sự hình thành giai cấp vô sản hiện đại, sự phát triển của phong 

trào công nhân, sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học. 

- Quá trình xâm chiếm thuộc địa của chủ nghĩa tư bản phương 

Tây và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước Á 

- Phi - Mỹ Latinh. 

4 

(60/0/120) 

 

Lý thuyết 

28.  HIS04234 Lịch sử thế giới hiện Nội dung học phần cung cấp cho người học những kiến thức 4 Lý thuyết 
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TT Mã HP Tên học phần  Mô tả tóm tắt nội dung, kết quả cần đạt Khối lượng TC (LT/ 
TH /tự học) 

Tính 
chất HP 

đại cơ bản về:  

- Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây 

dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu;  

- Lịch sử phát triển của chủ nghĩa tư bản thông qua các nước 

tư bản chủ yếu ở châu Âu, Bắc Mĩ và Nhật Bản từ 1918 đến 

nay; 

- Quá trình vận động và phát triển của phong trào cộng sản, 

công nhân quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc ở các nước 

Á, Phi, Mĩ Latinh từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến nay;  

- Quan hệ quốc tế thời kỳ hiện đại (1918 - nay); 

- Cuộc Cách mạng khoa học kỹ thuật hiện đại và xu thế toàn 

cầu hóa. 

(60/0/120) 

 

29.  HIS04244 
Lịch sử Việt Nam cổ 

trung đại 

Học phần bao gồm chương mở đầu giới thiệu về đất nước và 

con người Việt Nam để làm tiền đề trước khi đi vào nghiên cứu 

tiến trình lịch sử Việt Nam. Nội dung chính của học phần gồm 

21 chương cung cấp cho người học những hiểu biết cơ bản, hệ 

thống và toàn diện về tiến trình lịch sử trên các lĩnh vực chính 

trị, quân sự, đối ngoại, kinh tế, xã hội, văn hóa của cả cộng 

đồng dân tộc Việt Nam từ thời kỳ nguyên thủy cho đến hết thời 

kỳ phong kiến độc lập tự chủ. 

4 

(60/0/120) 

 

Lý thuyết 

30.  HIS04254 
Lịch sử Việt Nam cận 

đại 

Học phần gồm các kiến thức cơ bản của lịch sử dân tộc từ khi 

Pháp xâm lược đến Cách mạng tháng Tám 1945; cụ thể: Việt 

Nam trước cuộc xâm lược của thực dân Pháp; phong trào 

kháng chiến chống Pháp cuối thế kỷ XIX; tình hình chính trị, 

kinh tế, văn hoá, xã hội và phong trào dân tộc dân chủ theo 

4 

(60/0/120) 
Lý thuyết 
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TT Mã HP Tên học phần  Mô tả tóm tắt nội dung, kết quả cần đạt Khối lượng TC (LT/ 
TH /tự học) 

Tính 
chất HP 

khuynh hướng dân chủ tư sản đầu thế kỷ XX; tình hình chính 

tri, kinh tế, văn hoá, xã hội và phong trào dân tộc dân chủ từ 

sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến 1929; tình hình kinh tế, 

chính trị, văn hoá, xã hội và phong trào cách mạng Việt Nam 

theo khuynh hướng vô sản từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam 

thành lập đến Cách mạng tháng Tám thắng lợi. 

31.  HIS04264 
Lịch sử Việt Nam hiện 

đại 

Trình bày tiến trình lịch sử Việt Nam hiện đại qua các thời kì: 

kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954), kháng chiến 

chống Mỹ cứu nước (1954-1975) và thời kì xây dựng, bảo vệ 

Tổ quốc, thực hiện công cuộc đổi mới phát triển đất nước. 

4 

(60/0/120) 

 

Lý thuyết 

32.  HIS04272 Nhân học 

Nhân học, hiểu theo nghĩa rộng nhất, là ngành học nghiên cứu 

tổng hợp về bản chất con người, xã hội loài người trên các 

phương diện sinh học, xã hội, văn hoá của các cộng đồng dân 

tộc khác nhau, cả về quá khứ và hiện tại. Với thời lượng 2 tín 

chỉ, môn Nhân học đại cương sẽ được tập trung nhấn mạnh đến 

những nội dung: Những vấn đề chung của Nhân học; Nguồn 
gốc và sự tiến hóa loài người về sinh học và văn hóa; Tộc 
người và những quá trình tộc người; Văn hóa; ngôn ngữ và 
nhân học ứng dụng. 

 

2 

(30/0/60) 

 

 

Lý thuyết 

B Chuyên sâu tự chọn bắt buộc 15  

 Nhóm các chuyên đề (Tự chọn 1 trong 3 nhóm)   

 Nhóm 1: Các học phần chuyên sâu   

33.  GEO84112 Địa lý đô thị 

Hiểu, giải thích, tìm ra nguyên nhân hình thành đô thị; So sánh 

quá trình đô thị hóa ở các nước phát triển và đang phát triển; 

Phân tích mối liên hệ giữa quá trình đô thị hóa với các hoạt 

2 

(30/0/60) 

 

Lý thuyết 
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TT Mã HP Tên học phần  Mô tả tóm tắt nội dung, kết quả cần đạt Khối lượng TC (LT/ 
TH /tự học) 

Tính 
chất HP 

động kinh tế, dân cư; Phân tích, đánh giá hệ thống lý luận, 

nguyên tắc tổ chức qui hoạch không gian đô thị; Vận dụng 

trong việc lý giải quá trình đô thị hóa ở Việt Nam, so sánh với 

các nước trong khu vực Đông Nam Á; Vận dụng giảng dạy địa 

lý THCS (lớp 7,8.9), THPT (lớp 10, 11,12); Tự học, tự nghiên 

cứu, tự đánh giá khả năng, kết quả hoàn thành các nhiệm vụ học 

tập. 

34.  GEO84123 

Biến đổi khí hậu  

và phòng chống thiên 

tai 

Nêu được các khái niệm liên quan đến biến đổi khí hậu; Hiểu 

và giải thích nguyên nhân gây biến đổi khí hậu; Phân tích tác 

động của biến đổi khí hậu và đề xuất giải pháp…; Rèn luyện 

kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá…; Có năng lực tự học, 

tự lập kế hoạch, tự đánh giá… 

3 

(45/0/90) 

 

Lý thuyết 

35.  HGE84113 
Giáo dục  

địa phương 

Nội dung học phần giới thiệu cho sinh viên khái niệm về vị trí, 

vai trò của nội dung giáo dục của địa phương trong Chương 

trình giáo dục phổ thông (2018), cũng như các hình thức, biện 

pháp dạy học nội dung giáo dục địa phương. 

3 

(45/0/90) 

 

Lý thuyết 

36.  HGE84122 
Thực tế lịch sử  

- địa lý 

SV vận dụng được các kiến thức, kỹ năng đã học để thực hiện 

các nhiệm vụ tham quan, thực địa và viết báo cáo thu hoạch 

kết quả điều tra, khảo sát, tìm hiểu các vấn đề lịch sử, thành 

phần địa lý tự nhiên và cảnh quan địa lý trên thực địa. 

2 

(45/0/60) 

Thực 

hành 

 Nhóm 2: Các học phần liên thông thạc sĩ Lịch sử   

37.  HIS84212 
Tích hợp và phân hoá 

trong dạy học lịch sử 

Học phần có 2 chương đề cập đến các nội dung:Cơ sở của việc 

tích hợp - phân hóa trong dạy học lịch sử; Những nội dung của 

2 

(30/0/60) 
Lý thuyết 
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TT Mã HP Tên học phần  Mô tả tóm tắt nội dung, kết quả cần đạt Khối lượng TC (LT/ 
TH /tự học) 

Tính 
chất HP 

các khoa học khác tích hợp - phân hóa trong dạy học lịch sử; 

Nguyên tắc và biện pháp thực hiện tích hợp - phân hóa; phương 

pháp dạy học phân hóa trong dạy học lịch sử. 

 

38.  HIS84223 
Cải cách trong 

lịch sử 

Trình bày, làm rõ các cuộc cải tiêu biểu trong tiến trình lịch sử 

thế giới và Việt Nam. Thông qua việc phác dựng bối cảnh, nội 

dung, ý nghĩa và bài học lịch sử, học phần làm rõ thêm những 

mô hình xây dựng, chấn hưng đất nước trong những điều kiện 

khác nhau. Mặt khác, nội dung chuyên đề cũng nhấn mạnh tới 

việc so sánh các cuộc cải cách theo hướng đồng đại và lịch đại. 

Những cuộc cải cách của Việt Nam cũng được xâu chuỗi vào 

trong nội dung nhằm thấy được xu thế vận động của đất nước 

trong tiến trình lịch sử nhân loại.  

3 

(45/0/90) 

 

Lý thuyết 

39.  HIS84233 
Lịch sử ngoại giao Việt 

Nam 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về đường lối 

đối ngoại của các thể chế ở Việt Nam trong bang giao với các 

nước trong khu vực và trên thế giới; phương thức tiến hành các 

mối bang giao đó và những kết quả đạt được qua từng thời kì, 

nhằm bảo vệ độc lập, chủ quyền, xây dựng và phát triển đất 

nước. 

3 

(45/0/90) 

 

Lý thuyết 

40.  HIS84242 

Tiếp xúc văn hoá giữa 

Ấn Độ, Trung Quốc 

với các nước trong khu 

vực 

Trình bày nhận thức chung về tiếp xúc văn hóa giữa Ấn Độ, 

Trung Quốc và các nước trong khu vực (khái niệm, cơ sở, con 

đường, diễn trình lịch sử ...); quá trình hình thành và phát triển 

các mối quan hệ giao lưu tiếp xúc trong lịch sử; các thành tựu 

đạt được trên các lĩnh vực chữ viết, nhà nước và pháp luật, tư 

tưởng và tôn giáo, giáo dục và khoa cử văn học và nghệ thuật... 

2 

(30/0/60) 

 

Lý thuyết 

 Nhóm 3: Các học phần liên thông thạc sĩ Địa lý   
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TT Mã HP Tên học phần  Mô tả tóm tắt nội dung, kết quả cần đạt Khối lượng TC (LT/ 
TH /tự học) 

Tính 
chất HP 

41.  GEO84312 
Những vấn đề kinh tế 

học trong địa lý 

Hiểu biết các khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp 

nghiên cứu Kinh tế học; Hiểu biết được các yếu tố sản xuất, 

đường giới hạn khả năng sản xuất; Phân tích được ba vấn đề 

kinh tế cơ bản và cách thức giải quyết của các nền kinh tế khác 

nhau; Phân tích được các vấn đề kinh tế vĩ mô, kinh tế vi mô; 

Vận dụng được kiến thức cơ bản vào nghiên cứu các vấn đề 

kinh tế xã hội có hiệu quả; Rèn luyện kĩ năng phân tích mối 

quan hệ không gian và quan hệ nhân quả, phân tích và giải 

quyết những vấn đề thực tiễn, kĩ năng sử dụng các công cụ như 

bảng số liệu, biểu đồ, bản đồ; Có khả năng tự học, nghiên cứu, 

làm việc độc lập và hợp tác theo nhóm; tự tin trình bày ý kiến và 

những kết quả học tập, nghiên cứu. 

2 

(30/0/60) 

 

Lý thuyết 

42.  GEO84322 

Phương pháp nghiên 

cứu 

 khoa học giáo dục 

trong địa lý 

Trình bày được những vấn đề chung của phương pháp nghiên 

cứu khoa học; Trình bày khái niệm, đặc điểm, loại hình nghiên 

cứu khoa học; Xác định được các yêu cầu và vận dụng đặt tên 

cho đề tài khoa học; Trình bày được các quan điểm và phương 

pháp nghiên cứu khoa học; Trình bày được logic tiến trình 

nghiên cứu khoa học và vận dụng được vào triển khai trong 

thực tế; Trình bày được logic nội dung công trình khoa học và 

vận dụng được vào triển khai trong thực tế; Vận dụng lập được 

một đề cương nghiên cứu khoa học; Góp phần phát triển năng 

lực chung và phẩm chất nghề nghiệp. 

2 

(30/0/60) 

 

Lý thuyết 

43.  GEO84333 Bản đồ chuyên đề 

Biết và hiểu được những kiến thức cơ bản về bản đồ chuyên 

đề; Vận dụng được những kiến thức về bản đồ học và bản đồ 

chuyên đề để đọc và hiểu các bản đồ chuyên đề; Có khả năng 

3 

(45/0/90) 

 

Lý thuyết 
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TT Mã HP Tên học phần  Mô tả tóm tắt nội dung, kết quả cần đạt Khối lượng TC (LT/ 
TH /tự học) 

Tính 
chất HP 

phân tích các yếu tố toán học, yếu tố nội dung, yếu tố phụ trợ 

và mức độ khái quát hóa trên các bản đồ chuyên đề; Có khả 

năng đánh giá các bản đồ chuyên đề để sử dụng; Bước đầu có 

khả năng thiết kế nội dung và xây dựng bản đồ chuyên đề; Có 

khả năng sử dụng bản đồ chuyên đề trong nghiên cứu và tự 

học; Có khả năng tiếp cận và hiểu được người học, người dùng 

bản đồ thông qua phát năng lực sử dụng bản đồ; Có kiến thức 

và kĩ năng nền tảng để học tập và nghiên cứu sâu hơn trong 

lĩnh vực bản đồ học và bản đồ chuyên đề; Có khả năng giao 

tiếp và hợp tác trong học tập và nghiên cứu. 

44.  GEO84343 

Cơ sở sử dụng  

hợp lý tài nguyên và  

bảo vệ môi trường 

Nêu được các khái niệm liên quan đến tài nguyên, môi 

trường…; Hiểu vai trò của tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ 

môi trường; Vận dụng khai thác hợp lý tài nguyên và bảo vệ 

môi trường; Rèn luyện các kỹ năng phân tích, tổng hợp… 

3 

(45/0/90) 

 

Lý thuyết 

 Khoá luận/Học phần thay thế khoá luận   

45.  GEO84413 Địa lý biển Đông 

Hiểu và phân tích được các đặc điểm và qui luật phân hóa 

không gian của các thành phần địa lý Biển Đông; Vận dụng lý 

thuyết về phân vùng để phân tích sự phân hóa của các thành 

phần địa lý Biển Đông; Vận dụng được kĩ năng vẽ và phân tích 

các bản đồ các thành phần địa lý Biển Đông; kỹ năng nghiên 

cứu các vấn đề về sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường 

tự nhiên Biển Đông; Năng lực tự học, nghiên cứu và làm việc 

độc lập; khả năng hợp tác và làm việc nhóm có hiệu quả. 

3 

(45/0/90) 

 

Lý thuyết 

46.  HIS84423 
Quá trình xác lập  

và bảo vệ chủ quyền 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về biển đảo 

Việt Nam trên các phương diện: biển đảo trong lịch sử dựng 

3 

(45/0/90) 
Lý thuyết 
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TT Mã HP Tên học phần  Mô tả tóm tắt nội dung, kết quả cần đạt Khối lượng TC (LT/ 
TH /tự học) 

Tính 
chất HP 

biển, đảo Việt Nam 

trong lịch sử 

nước và giữ nước; quá trình xác lập, thực thi chủ quyền biển 

đảo của các triều đại phong kiến; nguồn sử liệu về chủ quyền 

biển đảo thời phong kiến; và cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền 

Việt Nam trên biển Đông trong thế kỷ XX và những thập niên 

đầu thế kỷ XXI. 

 

47.  HGE84432 

Sử dụng  

phương tiện dạy học 

môn Lịch sử -  

Địa lý THCS 

Học phần gồm 3 chương đề cập đến các nội dung: Khái miệm, 

phân loạiphương tiện trực quan và định hướng sử dụng các 

phương tiện trực quan trong dạy học môn Lịch sử và Địa lí 

THCS; những yêu cầu khi lựa chọn và sử dụng phương tiện 

trực quan trong dạy học Lịch sử - Địa lí và ứng dụng CNTT 

trong dạy học Lịch sử - Địa lý. 

2 

(30/0/60) 

 

Lý thuyết 

C Chuyên sâu tự chọn không bắt buộc   

 Nhóm 1: Các chuyên đề về lịch sử - du lịch   

48.  HIS84513 Văn hóa du lịch 

Học phần gồm có 4 nội dung lớn: Những vấn đề chung về văn 

hóa và du lịch; Những nội dung cơ bản của văn hóa và du lịch; 

Khai thác những giá trị văn hóa trong hoạt động kinh doanh du 

lịch; Các sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng của Việt Nam. 

3 

(45/0/90) 

 

Lý thuyết 

49.  HIS84522 
Tôn giáo và tín ngưỡng 

ở Việt Nam 

Hình thành tri thức lịch sử tín ngưỡng, tôn giáo Việt Nam cho 

sinh viên thông qua rèn luyện các năng lực nhận thức lịch sử 

văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng, từ đó hình thành ở sinh viên 

những năng lực chung, năng lực nghề nghiệp đặc biệt là năng 

lực chuyên môn, tạo cho sinh viên có đủ điều kiện để dạy học, 

nghiên cứu và tham gia các hoạt động xã hội có liên quan về 

vấn đề lịch sử, văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng. 

2 

(30/0/60) 

 

Lý thuyết 

50.  HIS84533 Văn hoá các dân tộc Môn học sẽ cung cấp cho người học các kiến thức từ tên gọi, 3 Lý thuyết 
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TT Mã HP Tên học phần  Mô tả tóm tắt nội dung, kết quả cần đạt Khối lượng TC (LT/ 
TH /tự học) 

Tính 
chất HP 

Việt Nam nguồn gốc lịch sử, địa bàn cư trú, các đặc trưng văn hoá vật 

chất, tinh thần của các dân tộc kể cả dân tộc đa số và 53 thành 

phần dân tộc anh em đang sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. 

Từ đó, giúp người học nhận thức được mặt tích cực và hạn chế 

của quá trình biến đổi văn hoá truyền thống các dân tộc và tìm 

ra được giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá 

dân tộc trong bối cạnh toàn cầu hoá và hội nhập. 

(45/0/90) 

 

51.  HIS84542 
Các cuộc phát kiến địa 

lý 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về nguyên 

nhân, tiền đề, các cuộc phát kiến địa lí tiêu biểu và hệ quả của 

nó đối với nhân loại. 

2 

(30/0/60) 

 

Lý thuyết 

 Nhóm 2: Các chuyên đề liên thông thạc sĩ lịch sử   

52.  HIS84613 

Nhà nước và 

 pháp luật trong  

lịch sử Việt Nam 

Gồm các kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật Việt Nam 

từ khi hình thành nhà nước đầu tiên ở Việt Nam đến hiện nay 

cụ thể: Nhà nước và pháp luật Việt Nam giai đoạn hình thành 

cho đến đầu thế kỷ X;Nhà nước và pháp luật Việt Nam giai 

đoạn phong kiến độc lập tự chủ (thế kỷ X - XIX); chính quyền 

và luật lệ thời Pháp thuộc (1884 - 1945) và nhà nước và pháp 

luật Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến nay. 

3 

(45/0/90) 

 

Lý thuyết 

53.  HIS84622 
Triều Nguyễn và văn 

hoá Huế 

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản, chọn lọc và nâng 

cao về triều Nguyễn và văn hóa Huế cùng phương pháp tiếp 

cận năng lực, người học có đủ khả năng để giải quyết những 

vấn đề có liên quan đến triều Nguyễn và văn hóa Huế. 

2 

(30/0/60) 

 

Lý thuyết 

54.  HIS84633 

Quá trình hiện đại hoá 

Nhật Bản  

từ 1945 đến nay 

Học phần trình bày về quá trình hiện đại hoá đất nước Nhật 

Bản từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1935 - 1945) đến ngày 

nay. Vốn là nước bại trận trong Chiến tranh thế giới thứ hai, 

3 

(45/0/90) 

 

Lý thuyết 
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TT Mã HP Tên học phần  Mô tả tóm tắt nội dung, kết quả cần đạt Khối lượng TC (LT/ 
TH /tự học) 

Tính 
chất HP 

Nhật Bản đã từng bước khắc phục hậu quả chiến tranh, cải cách 

đất nước, vươn lên trở thành siêu cường thứ hai thế giới (sau 

Mỹ) vào thập niên 70 của thế kỷ XX mà lịch sử gọi đây là “sự 

thần kỳ Nhật Bản”.  

55.  HIS84642 

Tiến trình phát triển 

của Cộng hoà nhân dân 

Trung Hoa từ thành lập 

nước  

đến nay 

Nội dung học phần cung cấp cho người học những kiến thức 

cơ bản về: Sự thành lập nước CHND Trung Hoa và thập niên 

đầu Trung Quốc xây dựng chế độ mới (1949 - 1959); Tình hình 

chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội của Trung Quốc trong hai 

thập niên không ổn định (1959 - 1978); Các giai đoạn phát triển 

trong tiến trình cải cách, mở cửa ở Trung Quốc từ năm 1978 

đến nay; Mục tiêu chiến lược “xây dựng toàn diện xã hội khá 

giả” và tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, chính sách 

đối ngoại của Trung Quốc hai thập niên đầu thế kỷ XXI. 

2 

(30/0/60) 

 

Lý thuyết 

 Nhóm 3: Các chuyên đề về địa lý - du lịch và liên thông thạc sĩ địa lý   

56.  GEO84713 

Môi trường  

không khí và  

khí hậu 

Nêu được các khái niệm liên quan đến môi trường không khí 

và khí hậu; Hiểu và giải thích các hiện tượng trong không khí 

và khí hậu; Vận dụng để lý giải hiện tượng tự nhiên trong cuộc 

sống; Rèn luyện các kỹ năng phân tích, tổng hợp… 

3 

(45/0/90) 
Lý thuyết 

57.  GEO84722 Bản đồ du lịch 

Biết và hiểu được những kiến thức cơ bản về bản đồ du lịch; 

Vận dụng được những kiến thức về bản đồ học và bản đồ du 

lịch để đọc và hiểu các bản đồ du lịch; Có khả năng phân tích 

các yếu tố toán học, yếu tố nội dung, yếu tố phụ trợ và mức độ 

khái quát hóa trên các bản đồ du lịch; Có khả năng đánh giá 

các bản đồ du lịch để sử dụng; Bước đầu có khả năng thiết kế 

nội dung và xây dựng bản đồ du lịch; Có khả năng sử dụng bản 

2 

(30/0/60) 
Lý thuyết 
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TT Mã HP Tên học phần  Mô tả tóm tắt nội dung, kết quả cần đạt Khối lượng TC (LT/ 
TH /tự học) 

Tính 
chất HP 

đồ du lịch trong nghiên cứu và tự học; Có khả năng tiếp cận và 

hiểu được người học, người dùng bản đồ thông qua phát năng 

lực sử dụng bản đồ; Có kiến thức và kĩ năng nền tảng để học 

tập và nghiên cứu sâu hơn trong lĩnh vực bản đồ học và bản đồ 

du lịch; Có khả năng giao tiếp và hợp tác trong học tập và 

nghiên cứu. 

58.  GEO84732 

Hệ thống thông tin Địa 

lý  

(cơ sở thạc sĩ) 

Hiểu biết các khái niệm liên quan đến hệ thống thông tin địa lí 

(GIS), những nhân tố ảnh hưởng và quá trình phát triển; Phân 

tích, giải thích, trình bày được vai trò của các hợp phần trong 

hệ thống thông tin địa lí; Những nhân tố ảnh hưởng đến sự hình 

thành, phát triển và những ứng dụng của GIS; Bước đầu vận 

dụng được những kiến thức cơ bản của GIS vào việc xây dựng 

dữ liệu GIS và phân tích dữ liệu GIS phục vụ một số mục đích; 

Phát triển kĩ năng tự học, tự nghiên cứu; Rèn luyện và phát 

triển kĩ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong địa lí; Phân 

tích mối quan hệ không gian các sự vật, hiện tượng bằng hệ 

thống thông tin địa lí; Xây dựng bản đồ bằng phần mềm 

Mapinfo phục vụ học tập, nghiên cứu và giảng dạy địa lí ở 

trường phổ thông; Hiểu và thực hiện đúng các quy định của 

trường và yêu cầu của môn học; Tôn trọng và hợp tác với các 

sinh viên khác trong quá trình học tập; Có khả năng tự học, 

nghiên cứu và làm việc độc lập; tự tin trình bày ý kiến và những 

kết quả học tập, nghiên cứu; Có khả năng lập kế hoạch làm việc; 

Có năng lực đánh giá và tự đánh giá kết quả công việc. 

2 

(30/0/60) 
Lý thuyết 
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TT Mã HP Tên học phần  Mô tả tóm tắt nội dung, kết quả cần đạt Khối lượng TC (LT/ 
TH /tự học) 

Tính 
chất HP 

59.  GEO84743 

Biến đổi khí hậu và 

giải pháp thích ứng (cơ 

sở thạc sĩ) 

Nêu được các khái niệm cơ bản về thích ứng với biến đổi khí 

hậu; Hiểu và giải thích nguyên nhân gây biến đổi khí hậu, vai 

trò của quốc tế và Việt Nam…; Phân tích, đánh giá tính dễ bị 

tổn thương và đề xuất giải pháp thích ứng với biến đổi khí 

hậu…; Rèn luyện kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá… 

3 

(45/0/90) 
Lý thuyết 

IV Mô-đunnghiệp vụ ngành   

A Nghiệp vụ bắt buộc 21  

60.  TL001022 
Tâm lý học  

nghề nghiệp 

giúp sinh viên nắm được đặc điểm tâm lý của học sinh, đặc 

điểm tâm lý hoạt động dạy học, giáo dục và đặc đểm tâm lý 

học nhân cách người giáo viên. Trong học phần này gồm 5 

chương. Chương 1: Nhập môn tâm lý học lứa tuổi và tâm lý 

học sư phạm; Chương 2: Tâm lý học lứa tuổi học sinh; Chương 

3: Cơ sở tâm lý của hoạt động học dạy học và giáo dục; Chương 

4: Tâm lý học nhân cách người giáo viên. Ngoài ra học phần 

này còn một số bài tập thực hành giúp người học vận dụng kiến 

thức đã học để phân tích, lý giải về tâm lý lứa tuổi học sinh 

cũng như tâm lý của hoạt động dạy học, giáo dục 

2 

(30/0/60) 
Lý thuyết 

61.  HGE92112 
Rèn luyện  

nghiệp vụ 

Học phầnRèn luyện nghiệp vụ sư phạm là học phần thực hành 

rèn luyện các kỹ năng: thuyết trình; trình bày bảng và tổ chức 

các hoạt động dạy học. Thông qua môn học, SV bước đầu hình 

thành được năng lực dạy học cơ bản đặc biệt là năng lực sử 

dụng ngôn ngữ, ngôn ngữ đặc thù bộ môn, bước đầu có những 

hiểu biết về công việc của người giáo viên, về những năng lực 

của người giáo viên ở trường phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi 

mới giáo dục phổ thông. 

2 

(0/60/120) 

Thực 

hành 
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TT Mã HP Tên học phần  Mô tả tóm tắt nội dung, kết quả cần đạt Khối lượng TC (LT/ 
TH /tự học) 

Tính 
chất HP 

62.  HGE92122 

Hoạt động  

trải nghiệm,  

hướng nghiệp 

Học phần nghiên cứu lý luận và thực hành tổ chức hoạt động 

trải nghiệm. Học xong học phần này, người học có thể hiểu 

khái niệm, tầm quan trọng của hoạt động trải nghiệm; Xác định 

được hình thức, nội dung và phương pháp tổ chức hoạt động 

trải nghiệm, hình thành kĩ năng thiết kế hoạt động trải nghiệm. 

Đồng thời hình thành và phát triển kỹ năng thiết kế, tổ chức 

hoạt động trải nghiệm và kỹ năng đánh giá kết quả hoạt động 

trải nghiệm. 

2 

(10/20/120) 

 

Thực 

hành 

63.  HGE92132 
Đánh giá kết quả giáo 

dục của học sinh 

Nội dung của Học phần gồm các vấn đề sau: 

- Mục đích, ý nghĩa, những yêu cầu sư phạm đối với việc kiểm 

tra, đánh giá kết quả giáo dục HS. 

- Các khái niệm: kiểm tra, đo lường, lượng giá và đánh giá 

trong GD. 

- Kỹ thuật và các phương pháp đánh giá kết qủa giáo dục học 

sinh: quan sát, vấn đáp, tự luận, trình diễn, tự đánh giá, trắc 

nghiệm… 

2 

(15/15/50) 

 

Lý thuyết 

64.  HGE92142 
Phát triển chương trình 

dạy học bộ môn 

Học phần Phát triển chương trình dạy học bộ môn bao gồm hai 

phần: 

Phần 1: Những vấn đề chung về phát triển chương trình 

- Các khái niệm cơ bản về chương trình giáo dục và phát triển 

chương trình giáo dục 

- Quy trình phát triển chương trình giáo dục 

Phần 2: Phân tích chương trình môn Lịch sử - Địa lý THCS 

(2018). 

2 

(30/0/60) 

 

Lý thuyết 

65.  TL001032 Giáo dục học 1 Cung cấp cho sinh viên sư phạm hệ thống tri thức và kỹ năng 2 Lý thuyết 
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TT Mã HP Tên học phần  Mô tả tóm tắt nội dung, kết quả cần đạt Khối lượng TC (LT/ 
TH /tự học) 

Tính 
chất HP 

cơ bản về giáo dục, Giáo dục học, làm cơ sở khoa học chung 

cho việc nghiên cứu Giáo dục học và khối kiến thức về lý luận 

dạy học và lý luận giáo dục 

(30/0/60) 

66.  TL001042 Giáo dục học 2 

Cung cấp cho sinh viên các khoa cơ bản ngành Sư phạm hệ 

thống những vấn đề cơ bản về nhà trường phổ thông trung học, 

người giáo viên phổ thông trung học và công tác chủ nhiệm 

lớp ở trường phổ thông trung học theo hướng tiếp cận các quan 

điểm đổi mới giáo dục hiện nay và tiếp cận phát triển năng lực 

của người học, giúp sinh viên phát huy tính tích cực, chủ động, 

độc lập, sáng tạo trong quá trình nghiên cứu, học tập. Trên cơ sở 

đó, hình thành cho sinh viên kỹ năng vận dụng lý luận vào thực 

tiễn giáo dục trong các trường phổ thông và các cơ sở giáo dục 

khác, đồng thời hình thành thái độ tích cực học tập, nghiên cứu 

lý luận và thực tiễn giáo dục, vận dụng lý thuyết giáo dục vào 

thực tiễn trường học, góp phần nâng cao năng lực sư phạm cho 

đội ngũ giáo viên tương lai. 

2 

(30/0/60) 
Lý thuyết 

67.  HGE72153 

Lý luận dạy học  

bộ môn Lịch sử - Địa 

lý 

Học phần Lí luận dạy học môn Lịch sử - Địa lí THCS trang bị 

cho người học các kiến thức cơ bản về lí luận dạy học Lịch sử 

- Địa lí bao gồm:  

- Các đặc điểm của môn Lịch sử - Địa ở THCS 

- Các nguyên tắc dạy học và phát triển phẩm chất năng lực qua 

môn Lịch sử Địa lí THCS cho HS. 

- Các hình thức và phương pháp dạy học phát huy phẩm chất 

năng lực môn Lịch sử - Địa lí  

- Các phương tiện dạy học môn Lịch sử - Địa lí 

3 

(45/0/90) 
Lý thuyết 
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TT Mã HP Tên học phần  Mô tả tóm tắt nội dung, kết quả cần đạt Khối lượng TC (LT/ 
TH /tự học) 

Tính 
chất HP 

- Kiểm tra đánh giá trong dạy học Lịch sử - Địa lí . 

68.  HGE72164 

Phương pháp dạy học 

bộ môn Lịch sử - Địa 

lý 

Học phần đề cập đến các nội dung: Khái miệm, phân 

loạiphương pháp dạy học; hình thức tổ chức và hệ thống 

phương phápdạy học lịch sử, địa lý, thiết kế kế hoạch bài 

dạy…, từ đó hình thành và phát triển năng lực dạy học cho sinh 

viên. 

4 (*) 

(60/0/120) 
Lý thuyết 

B. Nghiệp vụ tự chọn không bắt buộc    

69.  HGE91702 
Kỹ năng khởi nghiệp 

và sáng tạo 

 2 

(30/0/60) 
Lý thuyết 

70.  PHI03452 Tiếng Việt thực hành 
 2 

(30/0/60) 
Lý thuyết 

71.  POL03222 Đạo đức nghề sư phạm 
 2 

(30/0/60) 
Lý thuyết 

V Thực hành nghềnghiệp  9  

72.  HGE72172 
Thực hành dạy học tại 

trường sư phạm 

Nội dung học phần tập trung vào thực hành các nhiệm vụ dạy 

học cơ bản như: thực hành thiết kế kế bài dạy vàthực hành dạy 

học. 

2 

(16/44/120) 

Thực 

hành 

73.  HUC92252 Thực tập sư phạm 1 

- Tìm hiểu về quy chế hoạt động thực tiễn của một trường phổ 

thông cũng như hoạt động của tổ chuyên môn. 

- Hình thành năng lực phân tích các điều kiện có ảnh hưởng 

đến quá trình dạy học bộ môn. 

- Thiết kế bài dạy bộ môn theo đạt yêu cầu theo định hướng 

phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. 

2 
Thực 

hành 
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TT Mã HP Tên học phần  Mô tả tóm tắt nội dung, kết quả cần đạt Khối lượng TC (LT/ 
TH /tự học) 

Tính 
chất HP 

74.  HUC92285 Thực tập sư phạm 2 

- Vận dụng thành thạo những tri thức khoa học chuyên ngành 

và tri thức giáo dục được trang bị ở trường đại học vào hoạt 

động giáo dục thực tiễn ở trường thực tập. 

- Rèn luyện kĩ năng xây dựng kế hoạch dạy học; kế hoạch giáo 

dục cá nhân; kế hoạch dự giờ; chương trình hoạt động giáo 

dục... theo học kì/năm học. 

- Thực hành giảng dạy và tham gia trực tiếp thực hiện vai trò 

của giáo viên chủ nhiệm. 

5 
Thực 

hành 

 Tổng số tín chỉ toàn khóa  132  
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9. Kế hoạch đào tạo 

TT Mã HP Tên học phần Số 
TC 

Bắt 
buộc 

Tự 
chọn 

Tính 
chất 
HP 

HP  
tiên  

quyết 

HP 
song 
hành 

Học kỳ thực hiện 

I II III IV V VI VII VIII 

I. Mô-đun kiến thức chung 26              
1.  POL91133 Triết học Mác-Lê nin 3 1  LT   3        
2.  POL91142 Kinh tế chính trị Mác-Lê nin 2 1  LT    2       
3.  POL91152 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 1  LT    2       
4.  POL91202 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 1  LT     2      
5.  POL91302 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 1  LT      2     
6.  INF91402 Tin học đại cương 2 1  LT+TH    2        
7.  HUC71112 Phươngpháp NCKH 2 1  LT    2       
8.  TL001012 Tâm lý học 2 1  LT    2       
9.  POL91712 Pháp luật đại cương 2 1  LT    2       
10.  LAN91517 Ngoại ngữ 7 1     2 2 3      
11.  PED91714 Giáo dục thể chất 4* 1             
12.  DEF91810 Giáo dục Quốc phòng-An ninh 165t 1             
II Mô-đun cơ sở khối ngành 10              

13.  HIS73123 Lịch sử văn minh thế giới 3 1  LT HIS04234       3   
14.  HIS73312 Cơ sở văn hoá Việt Nam 2 1  LT   2        
15.  GEO73143 Địa lý tài nguyên và môi trường 3 1  LT   3        
16.  GEO73152 Bản đồ học 2 1  LT    2       
III Mô-đunchuyên môn ngành 66              
A Chuyên sâu bắt buộc 51 1             

17.  GEO04112 Địa lý tự nhiên đại cương 1 2 1  LT   2        
18.  GEO04122 Địa lý tự nhiên đại cương 2 2 1  LT GEO04112   2       
19.  GEO04132 Địa lý tự nhiên đại cương 3 2 1  LT GEO04122    2      
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TT Mã HP Tên học phần Số 
TC 

Bắt 
buộc 

Tự 
chọn 

Tính 
chất 
HP 

HP  
tiên  

quyết 

HP 
song 
hành 

Học kỳ thực hiện 

I II III IV V VI VII VIII 

20.  GEO04143 Những vấn đề địa lý kinh tế xã hội đại 
cương 3 1  LT     3      

21.  GEO04154 Địa lý các châu 4 1  LT      4     
22.  GEO04163 Địa lý tự nhiên Việt Nam 1 3 1  LT      3     
23.  GEO04173 Địa lý tự nhiên Việt Nam 2 3 1  LT GEO04163      3    
24.  GEO04183 Địa lý kinh tế- xã hội Việt Nam 1 3 1  LT GEO04143       3   
25.  GEO04193 Địa lý kinh tế- xã hội Việt Nam 2 3 1  LT GEO04183        3  
26.  HIS04214 Lịch sử thế giới cổ trung đại 4 1  LT   4        
27.  HIS04224 Lịch sử thế giới cận đại 4 1  LT HIS04214    4      
28.  HIS04234 Lịch sử thế giới hiện đại 4 1  LT HIS04224      4    
29.  HIS04244 Lịch sử Việt Nam cổ trung đại 4 1  LT    4       
30.  HIS04254 Lịch sử Việt Nam cận đại 4 1  LT HIS04244     4     
31.  HIS04264 Lịch sử Việt Nam hiện đại 4 1  LT HIS04254      4    
32.  HIS04272 Nhân học 2 1  LT        2   
B Chuyên sâu tự chọn bắt buộc 15              
 Nhóm các chuyên đề (Tự chọn 1 trong 2 nhóm)            
 Nhóm 1: Các học phần chuyên sâu            
33.  GEO84112 Địa lý đô thị 2  2 LT         2  
34.  GEO84123 Biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai 3  2 LT         3  
35.  HGE84113 Giáo dục địa phương 3  2 LT         3  
36.  HGE84122 Thực tế lịch sử - địa lý 2  2 TH         2  
 Nhóm 2: Các học phần liên thông thạc sĩ Lịch sử            

37.  HIS84212 Tích hợp và phân hoá trong dạy học lịch 
sử 2  2 LT         2  
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TT Mã HP Tên học phần Số 
TC 

Bắt 
buộc 

Tự 
chọn 

Tính 
chất 
HP 

HP  
tiên  

quyết 

HP 
song 
hành 

Học kỳ thực hiện 

I II III IV V VI VII VIII 

38.  HIS84223 Cải cách trong lịch sử 3  2 LT         3  
39.  HIS84233 Lịch sử ngoại giaoViệt Nam 3  2 LT HIS04264        3  

40.  HIS84242 Tiếp xúc văn hoá giữa Ấn Độ, Trung Quốc 
với các nước trong khu vực 2  2 LT HIS04214        2  

 Nhóm 3: Các học phần liên thông thạc sĩ Địa lý            
41.  GEO84312 Những vấn đề kinh tế học trong địa lý 2   LT GEO04143        2  
42.  GEO84322 PPNC khoa học giáo dục trong địa lý 2   LT         2  
43.  GEO84333 Bản đồ chuyên đề 3   LT GEO73152        3  

44.  GEO84343 Cơ sở sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ 
môi trường 3   LT GEO04132        2  

 Khoá luận/Học phần thay thế khoá luận 5              
45.  GEO84413 Địa lý biển Đông 3  2 LT GEO04154         3 

46.  HIS84423 Quá trình xác lập và bảo vệ chủ quyền 
biển, đảoViệt Nam trong lịchsử 3  2 LT          3 

47.  HGE84432 Sử dụng phương tiện DH môn Lịch sử - 
Địa lý THCS 2 1  LT          2 

C Chuyên sâu tự chọn không bắt buộc               
 Nhóm 1: Các chuyên đề về lịch sử - du lịch            
48.  HIS84513 Văn hóa du lịch 3  3 LT           
49.  HIS84522 Tôn giáo và tín ngưỡng ở Việt Nam 2  3 LT           
50.  HIS84533 Văn hoá các dân tộc Việt Nam 3  3 LT           
51.  HIS84542 Các cuộc phát kiến địa lý 2  3 LT           
 Nhóm 2: Các chuyên đề liên thông thạc sĩ lịch sử            

52.  HIS84613 Nhà nước và pháp luật trong lịch sử Việt 
Nam 3  3 LT           
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TT Mã HP Tên học phần Số 
TC 

Bắt 
buộc 

Tự 
chọn 

Tính 
chất 
HP 

HP  
tiên  

quyết 

HP 
song 
hành 

Học kỳ thực hiện 

I II III IV V VI VII VIII 

53.  HIS84622 Triều Nguyễn và văn hoá Huế 2  3 LT           

54.  HIS84633 Quá trình hiện đại hoá Nhật Bản từ 1945 
đến nay 3  3 LT           

55.  HIS84642 Tiến trình phát triển của Cộng hoà nhân 
dân Trung Hoa từ thành lập nước đến nay 2  3 LT           

 Nhóm 3: Các chuyên đề về địa lý - du lịch và liên thông thạc sĩ địa lý            
56.  GEO84713 Môi trường không khí và khí hậu 3  3 LT GEO04122          
57.  GEO84722 Bản đồ du lịch 2  3 LT GEO73152          
58.  GEO84732 Hệ thống thông tin Địa lý (cơ sở thạ csĩ) 2  3 LT           

59.  GEO84743 Biến đổi khí hậu và giải pháp thích ứng 
(cơ sở thạc sĩ) 3  3 LT GEO73143          

IV Mô-đun nghiệp vụ ngành 23              
 a. Bắt buộc               
60.  TL001022 Tâm lý học nghề nghiệp 2 1  LT     2      
61.  HGE92212 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 2 1  TH     2      
62.  HGE92152 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 2 1  TH      2     
63.  HGE92192 Đánh giá kết quả giáo dục của học sinh 2 1  LT       2    
64.  HGE94012 Phát triển chương trình dạy học bộ môn  2 1  LT        2   
65.  TL001032 Giáo dục học 1 2 1  LT     2      
66.  TL001042 Giáo dục học 2 2 1  LT      2     
67.  HGE72153 Lý luận dạy học bộ môn Lịch sử - Địa lý 3 1  LT       3    

68.  HGE72164 Phương pháp dạy học bộ môn Lịch sử - 
Địa lý  4(*) 1  LT        4   

 b. Tự chọn không bắt buộc               
69.  HGE91702 Kỹ năng khởi nghiệp và sáng tạo 2   LT           
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TT Mã HP Tên học phần Số 
TC 

Bắt 
buộc 

Tự 
chọn 

Tính 
chất 
HP 

HP  
tiên  

quyết 

HP 
song 
hành 

Học kỳ thực hiện 

I II III IV V VI VII VIII 

70.  PHI03452 Tiếng Việt thực hành 2   LT           
71.  POL03222 Đạo đức nghề sư phạm 2   LT           
V Thực hành nghề nghiệp 7 1             
72.  HGE72172 Thực hành dạy học tại trường sư phạm 2   TH         2  
73.  HUC92252 Thực tập sư phạm 1 2 1  TH           
74.  HUC92285 Thực tập sư phạm 2 5 1  TH          5 
 Tổng số tín chỉ toàn khóa 132      18 20 20 17 18 14 15 10 

10. Ma trận mô tả quan hệ giữa chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo với học phần 
0: Không đóng góp; 1: Đóng góp mức thấp; 2: Đóng góp mức trung bình; 3: Đóng góp mức cao 

TT Học phần 
Chuẩn đầu ra 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 
1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.  Triết học Mác-Lê nin 3 0 0 0 0 2 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 

2.  Kinh tế chính trị Mác-Lê nin 3 0 0 0 0 2 0 0 3 0 3 0 0 0 3 3 

3.  Chủ nghĩa xã hội khoa học 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

4.  Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 0 0 0 0 2 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 

5.  Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 3 1 2 1 3 2 0 1 3 0 3 0 1 1 1 2 

6.  Tin học đại cương 1 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 0 1 0 0 0 

7.  Phương pháp NCKH 1 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 0 0 0 

8.  Tâm lý học 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 

9.  Pháp luật đại cương 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

10.  Ngoại ngữ                 

11.  Giáo dục thể chất                 
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TT Học phần 
Chuẩn đầu ra 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 
1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 

12.  Giáo dục Quốc phòng-An ninh                 

13.  Lịch sử văn minh thế giới 2 2 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 0 1 1 

14.  Cơ sở văn hoá Việt Nam 2 3 2 3 2 2 0 0 3 2 3 2 2 0 3 0 

15.  Địa lý tài nguyên và môi trường 0 0 2 2 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 

16.  Bản đồ học 0 2 0 2 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 

17.  Địa lý tự nhiên đại cương 1 0 2 2 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 

18.  Địa lý tự nhiên đại cương 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 3 2 0 0 0 0 

19.  Địa lý tự nhiên đại cương 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 

20.  
Những vấn đề địa lý kinh tế-xã hội 

đại cương  
0 2 2 2 3 0 0 2 2 3 2 2 2 0 2 0 

21.  Địa lý các châu 0 0 0 2 0 2 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 

22.  Địa lý tự nhiên Việt Nam 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 

23.  Địa lý tự nhiên Việt Nam 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 

24.  Địa lý kinh tế - xã hội Việt Nam 1 0 0 2 2 2 2 0 0 3 2 2 2 0 0 0 0 

25.  Địa lý kinh tế - xã hội Việt Nam 2 2 2 1 2 0 0 0 0 3 0 2 2 0 0 0 1 

26.  Lịch sử thế giới cổ trung đại 1 3 3 3 2 2 2 0 3 0 2 2 2 0 3 0 

27.  Lịch sử thế giới cận đại 1 3 3 3 2 2 2 0 0 0 2 2 2 0 3 0 

28.  Lịch sử thế giới hiện đại 1 3 3 3 2 2 2 0 3 0 2 2 2 0 3 0 

29.  Lịch sử Việt Nam cổ trung đại 2 3 2 3 2 2 0 0 3 2 3 2 2 0 3 0 

30.  Lịch sử Việt Nam cận đại 2 3 2 3 2 2 0 0 3 2 3 2 2 0 3 0 

31.  Lịch sử Việt Nam hiện đại 3 2 2 2 2 2 2 0 3 2 2 2 1 1 1 0 

32.  Nhân học 1 3 3 3 2 2 2 0 0 0 2 2 2 0 3 0 
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TT Học phần 
Chuẩn đầu ra 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 
1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 

33.  Địa lý đô thị 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 

34.  
Biến đổi khí hậu và phòng chống 

thiên tai 
0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 

35.  Giáo dục địa phương 3 3 1 2 2 2 2 0 2 2 2 3 3 2 2 1 

36.  Thực tế lịch sử - địa lý 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 

37.  
Tích hợp và phân hoá trong dạy 

học lịch sử 
2 2 3 3 3 2 3 1 1 2 1 3 1 3 2 2 

38.  Cải cách trong lịch sử 1 1 2 2 2 3 1 1 3 1 3 2 2 1 1 1 

39.  Lịch sử ngoại giao Việt Nam 3 2 2 2 2 2 2 0 3 2 2 2 1 1 1 0 

40.  

Tiếp xúc văn hoá giữa Ấn Độ, 

Trung Quốc với các nước trong 

khu vực 

1 3 3 3 2 2 2 0 0 0 2 2 2 0 3 0 

41.  
Những vấn đề kinh tế học trong địa 

lý 
1 1 2 2 2 3 1 1 3 1 3 2 2 1 1 1 

42.  
Phương pháp nghiên cứu khoa học 

giáo dục trong địa lý 
2 3 2 3 2 2 0 0 3 2 3 2 2 0 3 0 

43.  Bản đồ chuyên đề 3 3 2 2 2 2 2 0 2 2 2 3 3 2 2 3 

44.  
Cơ sở sử dụng hợp lý tài nguyên 

và bảo vệ môi trường 
1 1 1 0 1 1 1 1 3 1 3 3 1 0 0 1 

45.  Địa lý biển Đông 0 1 1 1 1 1 0 1 3 0 2 0 1 1 1 0 

46.  

Quá trình xác lập và bảo vệ chủ 

quyền biển, đảo Việt Nam trong 

lịch sử 

2 3 2 3 2 2 0 0 3 2 3 2 2 0 3 0 
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TT Học phần 
Chuẩn đầu ra 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 
1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 

47.  
Sử dụng phương tiện DH môn 

Lịch sử - Địa lý THCS 
                

48.  Văn hóa du lịch 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 

49.  Tôn giáo và tín ngưỡng Việt Nam 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 

50.  Văn hoá các dân tộc Việt Nam 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 

51.  Các cuộc phát kiến địa lý 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 

52.  
Nhà nước và pháp luật trong lịch 

sử Việt Nam 
2 3 2 3 2 2 0 0 3 2 3 2 2 0 3 0 

53.  Triều Nguyễn và văn hoá Huế 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 

54.  
Quá trình hiện đại hoá Nhật Bản từ 

1945 đến nay 
1 1 1 0 1 1 1 1 3 1 3 3 1 0 0 1 

55.  

Tiến trình phát triển của Cộng hoà 

nhân dân Trung Hoa từ thành lập 

nước đến nay 

1 3 3 3 2 2 2 0 3 0 2 2 2 0 3 1 

56.  Môi trường không khí và khí hậu 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 

57.  Bản đồ du lịch 0 1 1 1 1 1 0 1 3 0 2 1 1 1 1 0 

58.  
Hệ thống thông tin Địa lý (cơ sở 

thạc sĩ) 
0 0 2 2 2 0 0 0 2 2 2 0 3 2 2 0 

59.  
Biến đổi khí hậu và giải pháp thích 

ứng (cơ sở thạc sĩ) 
0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 

60.  Tâm lý học nghề nghiệp                 

61.  Rèn luyện nghiệp vụ 3 3 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 3 0 

62.  Hoạt động trải nghiệm, hướng 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 
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TT Học phần 
Chuẩn đầu ra 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 
1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 

nghiệp 

63.  
Đánh giá kết quả giáo dục của học 

sinh 
1 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 

64.  
Phát triển chương trình dạy học bộ 

môn  3 3 2 2 2 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 

65.  Giáo dục học 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 

66.  Giáo dục học 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 3 3 0 0 0 

67.  
Lý luận dạy học bộ môn Lịch sử - 

Địa lý 
3 3 0 2 2 3 0 0 1 0 0 0 2 0 3 0 

68.  
Phương pháp dạy học bộ môn Lịch 

sử - Địa lý  
3 3 2 2 2 2 2 0 2 2 2 3 3 2 2 3 

69.  Kỹ năng khởi nghiệp và sáng tạo                 

70.  Tiếng Việt thực hành                 

71.  Đạo đức nghề sư phạm                 

72.  
Thực hành dạy học tại trường sư 

phạm 
2 2 3 3 3 2 3 1 1 2 1 3 1 3 2 2 

73.  Thực tập sư phạm 1 2 3 2 3 3 3 2 1 2 3 3 1 3 1 2 1 

74.  Thực tập sư phạm 2 2 3 2 3 3 3 2 1 2 3 3 1 3 1 2 1 
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11.2. Đội ngũ giảng viên 
- Tổng số giảng viên cơ hữu 29tham gia thực hiện chương trình đào tạo: 
+ Tổng số thạc sĩ cùng ngành, ngành gần:  07 

+ Tổng số tiến sĩ cùng ngành, ngành gần:  22 

11.3. Cơ sở vật chất 
Trường có hệ thống phòng học và phòng thực hành đảm bảo thực hiện các nội 

dung trong chương trình đào tạo của ngành… 

- Phòng học, giảng đường, hội trường: 95 phòng với diện tích 8.437 m2 

- Phòng thực hành máy tính: 13 phòng với trên 800 máy 

- Thiết bị phục vụ đào tạo đầy đủ. 
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TT Tên học phần Số 
TC Họ và tên giảng viên Chuyên môn 

Đơn vị 
công tác 

1 2 3 4 
1.  Triết học Mác-Lê nin 3 Khoa GDCT, ĐHSP   x   
2.  Kinh tế chính trị Mác-Lê nin 2 Khoa GDCT, ĐHSP   x   
3.  Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 Khoa GDCT, ĐHSP   x   
4.  Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Khoa GDCT, ĐHSP   x   
5.  Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 Khoa GDCT, ĐHSP   X   
6.  Tin học đại cương 2 Khoa Tin học, ĐHSP   X   

7.  
Phương pháp NCKH 2 PGS.TS. Lê Văn Anh 

PGS.TS. Lê Thành Nam 
TS. Nguyễn Đăng Độ 

Lịch sử thế giới 
Lịch sử thế giới 
Địa lý TN và MT 

X 
X 
X 

   

8.  Tâm lý học 2 Khoa TL&GD, ĐHSP   X   
9.  Pháp luật đại cương 2 Cao Thị Hoài Thu Pháp luật học  X   
10.  Ngoại ngữ 7 Tr. ĐHNN, ĐH Huế    X  
11.  Giáo dục thể chất 4 Khoa GDTC, ĐH Huế    X  
12.  Giáo dục Quốc phòng-An ninh 165 TT GDQP, ĐH Huế    X  

13.  Lịch sử văn minh thế giới 3 TS. Nguyễn Tuấn Bình 
ThS. Nguyễn Thị Ty 

Lịch sử thế giới 
Lịch sử thế giới 

X 
X 

   

14.  Cơ sở văn hoá Việt Nam 2 TS. Đỗ Mạnh Hùng 
PGS.TS.Nguyễn Tất Thắng 

Lịch sử Việt Nam 
Lịch sử Việt Nam 

 
X 

X 
 

  

15.  Địa lý tài nguyên và môi trường 3 TS. Lê Phúc Chi Lăng 
PGS.TS. Nguyễn Hoàng Sơn 

Địa lý TN và MT 
Địa lý TN và MT 

 X 
 

 
X 

 

16.  
Bản đồ học 2 ThS. Nguyễn Trọng Quân 

TS. Lê Văn Tin 
Địa lí KT - XH và bản đồ 
Địa lí KT - XH và bản đồ 

 X 
X 

  

17.  Địa lý tự nhiên đại cương 1 2 TS. Nguyễn Đăng Độ ĐLTN   X   
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TT Tên học phần Số 
TC Họ và tên giảng viên Chuyên môn 

Đơn vị 
công tác 

1 2 3 4 
PGS.TS. Nguyễn Hoàng Sơn ĐLTN và MT  X 

18.  Địa lý tự nhiên đại cương 2 2 
PGS.TS. Nguyễn Hoàng Sơn 
TS. Nguyễn Đăng Độ 

ĐLTN và MT 
ĐLTN 

  
X 

X  

19.  Địa lý tự nhiên đại cương 3 2 
TS. Lê Năm  
PGS.TS. Nguyễn Hoàng Sơn 

ĐLTN  
ĐLTN và MT 

 X 
 

 
X 

 

20.  Những vấn đề địa lý kinh tế xã hội đại 
cương  3 

TS. Lê Văn Tin 
TS. Nguyễn Ngọc Đàn 

ĐLKT 
ĐLKT 

 X 
X 

  

21.   Địa lý các châu 4 
TS. Lê Phúc Chi Lăng 
ThS. Trần Thị Cẩm Tú 

ĐLTN và MT 
ĐLKT 

 X 
X 

  

22.  Địa lý tự nhiên Việt Nam 1 3 
TS. Lê Phúc Chi Lăng 
TS. Lê Năm  

ĐLTN và MT 
ĐLTN 

 X 
X 

  

23.  Địa lý tự nhiên Việt Nam 2 3 
TS. Lê Phúc Chi Lăng 
TS. Lê Năm 

ĐLTN và MT 
ĐLTN 

 X 
X 

  

24.  Địa lý kinh tế - xã hội Việt Nam 1 3 
ThS. Trần Thị Cẩm Tú 
TS. Nguyễn Ngọc Đàn 

ĐLKT 
ĐLKT 

 X 
X 

  

25.  Địa lý kinh tế -  xã hội Việt Nam 2 3 
ThS. Trần Thị Cẩm Tú 
TS. Nguyễn Ngọc Đàn 

ĐLKT 
ĐLKT 

 X 
X 

  

26.  Lịch sử thế giới cổ trung đại 
4 PGS.TS. Đặng Văn Chương 

Th.S Nguyễn Thị Ty 
TS. Trần Thị Quế Châu 

Lịch sử thế giới 
Lịch sử thế giới 
Lịch sử thế giới 

X 
X 
X 

   

27.  Lịch sử thế giới cận đại 
4 TS. Lê Thị Quí Đức 

PGS. TS. Lê Thành Nam 
TS. Nguyễn Tuấn Bình 

Lịch sử thế giới 
Lịch sử thế giới 
Lịch sử thế giới 

X 
X 
X 
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TT Tên học phần Số 
TC Họ và tên giảng viên Chuyên môn 

Đơn vị 
công tác 

1 2 3 4 

28.  Lịch sử thế giới hiện đại 4 PGS.TS. Lê Văn Anh 
PGS.TS. Bùi Thị Thảo 

Lịch sử thế giới 
Lịch sử thế giới 

X 
X 

   

29.  Lịch sử Việt Nam cổ trung đại 4 Th.S Lê Thị Hoài Thanh 
PGS.TS Trương Công Huỳnh Kỳ 

Lịch sử Việt Nam 
Lịch sử Việt Nam 

X 
X 

   

30.  Lịch sử Việt Nam cận đại 
4 PGS.TS. Nguyễn Tất Thắng 

TS. Đỗ Mạnh Hùng 
Lịch sử Việt Nam 
Lịch sử Việt Nam 

X  X  

31.  Lịch sử Việt Nam hiện đại 4 PGS.TS. Hoàng Chí Hiếu 
TS. Nguyễn Văn Hoa 

Lịch sử Việt Nam 
Lịch sử Việt Nam 

X 
X 

   

32.  Nhân học 
2 TS. Trần Thị Quế Châu 

Th.S Nguyễn Thị Ty 
Lịch sử thế giới 
Lịch sử thế giới 

X 
X 

   

33.  Địa lý đô thị 2 ThS. Trần Thị Cẩm Tú 
ThS. Nguyễn Trọng Quân 

ĐLKT 
ĐLKT 

 X 
X 

  

34.  Biến đổi khí hậu và phòng chống thiên 
tai 3 

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Sơn 
TS. Lê Phúc Chi Lăng 

ĐLTN và MT 
ĐLTN và MT 

  
X 

X  

35.  Giáo dục địa phương 3 
Th.s Trần Thị Hải Lê 
TS. Nguyễn Đức Cương 
PGS.TS Nguyễn Thành Nhân 

LL và PPDH bộ môn LS 
LL và PPDH bộ môn LS 
LL và PPDH bộ môn LS 

X 
X 

 
 

X 

  

36.  Thực tế lịch sử - địa lý 2 Khoa Lịch sử, ĐHSP 
Khoa Địa lý, ĐHSP 

     

37.  Tích hợp và phân hoá trong dạy học 
lịch sử 

2 TS. Nguyễn Đức Cương 
Th.s Trần Thị Hải Lê 

LL và PPDH bộ môn LS 
LL và PPDH bộ môn LS 

X 
X 

   

38.  Cải cách trong lịch sử 3 PGS.TS. Lê Thành Nam 
TS. Lê Thị Quí Đức 

Lịch sử thế giới 
Lịch sử thế giới 

X 
X 
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TT Tên học phần Số 
TC Họ và tên giảng viên Chuyên môn 

Đơn vị 
công tác 

1 2 3 4 
PGS.TS. Nguyễn Tất Thắng Lịch sử Việt Nam X 

39.  Lịch sử ngoại giao Việt Nam 
3 PGS.TS. Hoàng Chí Hiếu 

ThS. Lê Thị Hoài Thanh 
Lịch sử Việt Nam 
Lịch sử Việt Nam 

X 
X 

   

40.  Tiếp xúc văn hoá giữa Ấn Độ, Trung 
Quốc với các nước trong khu vực 

2 PGS.TS. Đặng Văn Chương 
Th.S Nguyễn Thị Ty 
TS. Trần Thị Quế Châu 

Lịch sử thế giới 
Lịch sử thế giới 
Lịch sử thế giới 

X 
X 
X 

   

41.  Những vấn đề kinh tế học trong địa lý 2 
TS. Nguyễn Ngọc Đàn 
ThS. Lê Anh Toại 

ĐLKT 
ĐLKT 

 X 
X 

  

42.  
Phương pháp nghiên cứu khoa học 
giáo dục trong địa lý 2 

PGS.TS. Nguyễn Đức Vũ 
TS. Nguyễn Thị Hiển  

LL và PPDH bộ môn ĐL 
LL và PPDH bộ môn ĐL 

 X 
X 

  

43.  Bản đồ chuyên đề 3 
TS. Lê Văn Tin  
ThS. Mai Văn Chân 

ĐLKT 
ĐLKT 

 X 
X 

  

44.  Cơ sở sử dụng hợp lý tài nguyên và 
bảo vệ môi trường 3 

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Sơn 
TS. Lê Phúc Chi Lăng 

ĐLTN và MT 
ĐLTN và MT 

  
X 

X  

45.  Địa lý biển Đông 3 TS. Lê Năm 
TS. Nguyễn Đăng Độ 

ĐLTN 
ĐLTN 

 X 
X 

  

46.  Quá trình xác lập và bảo vệ chủ quyền 
biển, đảo Việt Nam trong lịch sử 3 PGS.TS Hoàng Chí Hiếu 

Th.S Lê Thị Hoài Thanh 
Lịch sử Việt Nam 
Lịch sử Việt Nam 

X 
X 

   

47.  Sử dụng phương tiện DH môn Lịch sử 
- Địa lý THCS 2 

Th.s Trần Thị Hải Lê 
TS. Nguyễn Đức Cương 
PGS.TS. Nguyễn Đức Vũ 
TS. Nguyễn Thị Hiển 

LL và PPDH bộ môn LS 
LL và PPDH bộ môn LS 
LL và PPDH bộ môn ĐL 
LL và PPDH bộ môn ĐL 

 X 
X 
X 
X 

  

48.  Văn hóa du lịch 3 TS. Đỗ Mạnh Hùng Lịch sử Việt Nam   X  
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TT Tên học phần Số 
TC Họ và tên giảng viên Chuyên môn 

Đơn vị 
công tác 

1 2 3 4 
PGS.TS. Nguyễn Tất Thắng Lịch sử Việt Nam X 

49.  
Tôn giáo và tín ngưỡng ở Việt Nam 2 PGS.TS. Trương Công Huỳnh Kỳ 

PGS.TS. Nguyễn Tất Thắng 
Lịch sử Việt Nam 
Lịch sử Việt Nam 

X 
X 

   

50.  Văn hoá các dân tộc Việt Nam 3 PGS.TS. Nguyễn Tất Thắng 
TS. Trần Thị Quế Châu 

Lịch sử Việt Nam 
Lịch sử thế giới 

X 
X 

   

51.  
Di tích lịch sử văn hoá Việt Nam 2 PGS.TS. Hoàng Chí Hiếu 

ThS. Lê Thị Hoài Thanh 
Lịch sử Việt Nam 
Lịch sử Việt Nam 

X 
X 

   

52.  Nhà nước và pháp luật trong lịch sử 
Việt Nam 

3 TS. Đỗ Mạnh Hùng 
ThS. Lê Thị Hoài Thanh 

Lịch sử Việt Nam 
Lịch sử Việt Nam 

 
X 

 X  

53.  Triều Nguyễn và văn hoá Huế 2 PGS.TS. Nguyễn Tất Thắng 
TS. Nguyễn Văn Hoa 

Lịch sử Việt Nam 
Lịch sử Việt Nam 

X 
X 

   

54.  Quá trình hiện đại hoá Nhật Bản từ 
1945 đến nay 

3 TS. Nguyễn Tuấn Bình 
PGS.TS. Bùi Thị Thảo 

Lịch sử thế giới 
Lịch sử thế giới 

X 
X 

   

55.  
Tiến trình phát triển của Cộng hoà 
nhân dân Trung Hoa từ thành lập nước 
đến nay 

2 PGS. TS. Bùi Thị Thảo 
PGS.TS. Lê Văn Anh 

Lịch sử thế giới 
Lịch sử thế giới 

X 
X 

   

56.  Môi trường không khí và khí hậu 3 
PGS.TS. Nguyễn Hoàng Sơn 
TS. Lê Phúc Chi Lăng 

ĐLTN và MT 
ĐLTN và MT 

  
X 

X  

57.  Bản đồ du lịch 2 
TS. Lê Văn Tin 
ThS. Mai Văn Chân 

ĐLKT 
ĐLKT 

 X 
X 

  

58.  Hệ thống thông tin Địa lý (cơ sở thạc 
sĩ) 2 

TS. Lê Văn Tin 
ThS. Nguyễn Trọng Quân 

ĐLKT 
ĐLKT 

 X 
X 

  

59.  Biến đổi khí hậu và giải pháp thích 
ứng (cơ sở thạc sĩ) 3 

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Sơn ĐLTN và MT   X  
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TT Tên học phần Số 
TC Họ và tên giảng viên Chuyên môn 

Đơn vị 
công tác 

1 2 3 4 
TS. Lê Phúc Chi Lăng ĐLTN và MT X 

60.  Tâm lý học nghề nghiệp 2 Khoa TL&GD, Tr. ĐHSP   x   

61.  Rèn luyện nghiệp vụ 

2 Th.s Trần Thị Hải Lê 
TS. Nguyễn Đức Cương 
PGS.TS Nguyễn Thành Nhân 
PGS.TS. Nguyễn Đức Vũ 
TS. Nguyễn Thị Hiển 

LL và PPDH bộ môn LS 
LL và PPDH bộ môn LS 
LL và PPDH bộ môn LS 
LL và PPDH bộ môn ĐL 
LL và PPDH bộ môn ĐL 

X 
X 
 
X 
X 

 
 
X 
 

  

62.  Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 
2 TS. GVC. Nguyễn Thị Ngọc Bé 

TS.GVC. Nguyễn Tuấn Vĩnh 
ThS. Mai Thị Thanh Thuỷ 

  X 
X 
X 

  

63.  Đánh giá kết quả giáo dục của học sinh 

2 TS. Nguyễn Đức Cương 
Th.s Trần Thị Hải Lê 
PGS.TS. Nguyễn Đức Vũ 
TS. Nguyễn Thị Hiển 

LL và PPDH bộ môn LS 
LL và PPDH bộ môn LS 
LL và PPDH bộ môn ĐL 
LL và PPDH bộ môn ĐL 

X 
X 

 
 
X 
X 

  

64.  Phát triển chương trình dạy học bộ 
môn Lịch sử - Địa lý 

2 Th.s Trần Thị Hải Lê 
TS. Nguyễn Đức Cương 
PGS.TS Nguyễn Thành Nhân 
PGS.TS. Nguyễn Đức Vũ 
TS. Nguyễn Thị Hiển 

LL và PPDH bộ môn LS 
LL và PPDH bộ môn LS 
LL và PPDH bộ môn LS 
LL và PPDH bộ môn ĐL 
LL và PPDH bộ môn ĐL 

X 
X 
 
X 
X 

 
 
X 

  

65.  Giáo dục học 1 2 Khoa TL&GD, Tr. ĐHSP   x   
66.  Giáo dục học 2 2 Khoa TL&GD, Tr. ĐHSP   x   

67.  Lý luận dạy học Lịch sử - Địa lý 3 PGS.TS Nguyễn Thành Nhân 
Th.s Trần Thị Hải Lê 

LL và PPDH bộ môn LS 
LL và PPDH bộ môn LS 

 
X 

X 
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TT Tên học phần Số 
TC Họ và tên giảng viên Chuyên môn 

Đơn vị 
công tác 

1 2 3 4 
TS. Nguyễn Đức Cương 
PGS.TS. Nguyễn Đức Vũ 
TS. Nguyễn Thị Hiển 

LL và PPDH bộ môn LS 
LL và PPDH bộ môn ĐL 
LL và PPDH bộ môn ĐL 

X 
X 
X 

 
 

68.  Phương pháp dạy học Lịch sử - Địa lý 

4 Th.s Trần Thị Hải Lê 
TS. Nguyễn Đức Cương 
PGS.TS Nguyễn Thành Nhân 
PGS.TS. Nguyễn Đức Vũ 
TS. Nguyễn Thị Hiển 

LL và PPDH bộ môn LS 
LL và PPDH bộ môn LS 
LL và PPDH bộ môn LS 
LL và PPDH bộ môn ĐL 
LL và PPDH bộ môn ĐL 

X 
X 
 
X 
X 

 
 
X 
 

  

69.  Kỹ năng khởi nghiệp và sáng tạo 2 Khoa Tâm lý giáo dục   X   
70.  Tiếng Việt thực hành 2 Khoa Ngữ văn   X   
71.  Đạo đức nghề sư phạm 2 Khoa Giáo dục Chính trị   X   

72.  Thực hành dạy học tại trường sư phạm 

2 Th.s Trần Thị Hải Lê 
TS. Nguyễn Đức Cương 
PGS.TS Nguyễn Thành Nhân 
PGS.TS. Nguyễn Đức Vũ 
TS. Nguyễn Thị Hiển 

LL và PPDH bộ môn LS 
LL và PPDH bộ môn LS 
LL và PPDH bộ môn LS 
LL và PPDH bộ môn ĐL 
LL và PPDH bộ môn ĐL 

X 
X 
 
X 
X 

 
 
X 
 

  

73.  Thực tập sư phạm 1 2 Trường ĐHSP, ĐH Huế      
74.  Thực tập sư phạm 2 5 Trường ĐHSP, ĐH Huế      
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12. Hướng dẫn thực hiện chương trình 
- Mô-đun cơ sở chung học trước, mô-đun cơ sở khối ngành học sau. Tuy nhiên, một 

số học phần của mô-đun chuyên môn của ngành có thể bố trí ngay trong các học kỳ đầu vì 

các học phần này tương đối đơn giản và có tác dụng tạo sự hứng thú nghề nghiệp cho sinh 

viên. 

- Về học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng, Ngoại ngữ không chuyên: 

do Khoa Giáo dục Thể chất, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng, Trường Đại học Ngoại ngữ 

thuộc Đại học Huế tổ chức giảng dạy và cấp chứng chỉ. 

- Những học phần có học phần tiên quyết chỉ được học sau những học phần tiên 

quyết của học phần đó. 

- Khóa luận hoặc học phần tự chọn thay thế khóa luận: căn cứ vào quy định làm 

Khóa luận do Trường ban hành để xét cho sinh viên làm khóa luận. Những sinh viên còn 

lại đăng ký học các học phần thay thế để thay cho việc làm khóa luận.  

- Các học phần được đánh giá trên cơ sở hoạt động trên lớp (tinh thần học tập, phát biểu 

trong các giờ thảo luận, chuẩn bị bài...) của sinh viên và kết quả các bài kiểm tra giữa kì, bài 

thi cuối kỳ (dưới hình thức trắc nghiệm, viết luận, thi tự luận, làm bài tập/sản phẩm truyền 

thông theo nhóm...). Điểm số được chấm theo thang điểm 10, bộ phận đào tạo của Trường sẽ 

chuyển sang hệ điểm khác cho phù hợp với quy chế đào tạo. 

 

    Thừa Thiên Huế, ngày        tháng     năm 2021 
HIỆU TRƯỞNG      TRƯỞNG KHOA 

 


