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            SỞ GD&ĐT BẮC NINH 

        TRƯỜNG CĐSP BẮC NINH 

THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục Trường cao đẳng sư phạm Bắc Ninh 
 Năm học 2021 – 2022 

 

STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

 sĩ 

Đại học Cao đẳng sư phạm chính quy Trung cấp sư phạm chính quy 

Chính 

quy 

LT 

chính 

quy 

VB 2 

chính 

quy 

    

I 

Điều kiện 

đăng ký tuyển 

sinh 

          

Tiêu chí 1: Tốt nghiệp THPT 

Tiêu chí 2: Học lực lớp 12 đạt loại 

khá trở lên, điểm trung bình các 

môn xét tuyển phải từ 6,5 trở lên; 

Ngành Sư phạm Âm nhạc, Sư 

phạm Mỹ thuật học lực xếp loại 

trung bình trở lên, điểm trung 

bình các môn xét tuyển phải từ 

5,0 trở lên.  

 



II 

Mục tiêu kiến 

thức, kỹ năng, 

thái độ và 

trình độ ngoại 

ngữ đạt được 

          

Sinh viên sau khi học xong sẽ 

được trang bị những kiến cơ bản 

và nâng cao để có thể giảng dạy 

tại các cơ sở phổ thông trong và 

ngoài tỉnh; ngoài ra sinh viên còn 

được trang bị về lòng yêu nghề 

mến trẻ, thái độ làm việc nghiêm 

túc có trách nhiệm; sinh viên còn 

được trang bị kỹ năng làm việc 

độc lập hoặc làm việc nhóm có 

thể đáp ứng được nhu cầu XH. 

 

III 

Các chính 

sách, hoạt 

động hỗ trợ 

học tập, sinh 

hoạt cho 

người học 

          

- Nhà trường luôn đề cao chất 

lượng dạy và học, luôn khuyến 

khích SV học tập tốt bằng nhiều 

hình thức như: học bổng, khen 

thưởng tuyên dương. Ngoài việc 

khuyến khích học tập nhà trường 

luôn tạo ra những câu lạc bộ sinh 

hoạt tập thể như: Bóng đá, bóng 

chuyền, ghi ta, Tiếng Anh,... để 

cho SV tham gia rèn luyện sức 

khỏe, tinh thần tạo động lực cho 

học tập. 

- Sinh viên ngành Giáo dục Mầm 

non K41 được hưởng chế độ theo 

Nghị định 116/2020/NĐ-CP, cụ 

thể sinh viên được hỗ trợ học phí 

và chi phí học tập. 

 

IV Chương trình 

đào tạo mà 

nhà trường 

thực hiện 

     
Giáo dục Mầm non, Giáo dục 

Tiểu học, Sư phạm Toán học, Sư 

phạm Ngữ văn, Sư phạm Tiếng 

 



Anh. 

V 

Khả năng học 

tập, nâng cao 

trình độ sau 

khi ra trường 

          

Với lượng kiến thức được trang bị 

sau khi ra trường, SV hoàn toàn 

có thể học tiếp lên chương trình 

cao hơn bằng nhiều hình thức 

như: liên thông chính quy, 

VLVH… 

 

VI 
Vị trí làm sau 

khi tốt nghiệp 
          

Làm giáo viên tại các trường 

THCS trong và ngoài tỉnh hoặc 

làm phiên dịch tại các cơ sở doanh 

nghiệp (đối với SV học chương 

trình Sư phạm Tiếng Anh), làm 

giáo viên tiểu học (đối với SV học 

chương trình GDTH), làm giáo 

viên mầm non (đối với SV học 

chương trình GDMN), làm giáo 

viên THCS (đối với SV học 

chương trình SP Toán học, SP 

Ngữ văn). 

 

     

Bắc Ninh, ngày  29   tháng 6  năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 
TS. Nguyễn Hữu Tuyến 
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