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           SỞ GD&ĐT BẮC NINH 

      TRƯỜNG CĐSP BẮC NINH 

 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của Trường Cao đẳng  
Sư phạm Bắc Ninh năm học 2021-2022 

A. Công khai thông tin về quy mô đào tạo hiện tại 

STT Khối ngành 

Quy mô sinh viên hiện tại 

Tiến sĩ Thạc sĩ 

Đại học Cao đẳng sư phạm Trung cấp sư phạm 

Chính quy 
Vừa làm vừa 

học 
Chính quy 

Vừa làm vừa 
học 

Chính quy 
Vừa làm vừa 

học 

  Tổng số                 

1 Khối ngành I         548 164 
  

2 Khối ngành II         x x x 
 

3 Khối ngành III         x x x 
 

4 Khối ngành IV         x x x 
 

5 Khối ngành V         x x x 
 

6 Khối ngành VI         x x x 
 

7 Khối ngành VII         x x x 
 

B. Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm 

 

STT Khối ngành 
Số sinh viên tốt 

nghiệp 
Phân loại tốt nghiệp (%) 

Tỷ lệ sinh viên tốt 
nghiệp có việc làm 
sau 1 năm ra trường 

(%)* 



Loại xuất sắc Loại giỏi Loại khá  

  Tổng số           

1 Khối ngành I 216   23.6   76.4 85%  

2 Khối ngành II           

3 Khối ngành III           

4 Khối ngành IV           

5 Khối ngành V           

6 Khối ngành VI           

7 Khối ngành VII           

(*) Tỷ lệ SVTN có việc làm tính theo công thức: ((SL SVTN có việc làm + SL SVTN đang học nâng cao)/tổng số SVTN được khảo sát )* 

100%. 

C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành: 

I. Các học phần chương trình đào tạo ngành Giáo dục Mầm non K41, K40 
 

  

STT 
Tên môn 

học 
Mục đích môn học 

Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

1 
Tiếng Anh 
Mầm non 1 

Giúp sinh viên nâng cao trình độ tiếng 

Anh, củng cố trình độ ngữ pháp, ngữ 
âm ở trình độ tiền trung cấp (Pre-

intermediate). Nội dung ngữ pháp chủ 
yếu tập chung vào thì hiện tại và quá 
khứ. Nội dung từ vựng bao gồm cách 

sử dụng giới từ, mạo từ, phát triển vốn 
từ vựng theo các chủ đề quen thuộc. 
Sinh viên có thể sử dụng từ vựng ngữ 

pháp đã học để thực hành kỹ năng nghe 
nói, đọc viết theo các chủ đề quen 

thuộc hàng ngày đáp ứng theo yêu cầu 
chuẩn đầu ra. 

2 1 

 a. Điểm kiểm tra và thi kết thúc học phần:  

* Điểm thường xuyên, định kì (Trọng số 40%): 
-  Kiểm tra thường xuyên (thời gian dưới 30 phút) : 

01 điểm (hệ số 1) 
- Kiểm tra định kì (Thời gian 50 phút): 1 điểm (hệ số 
2). 

* Thi kết thúc học phần (Trọng số 60%): 
- Hình thức thi: Nói + Nghe + Đọc + Viết 
- Thời gian: Nói (5 phút/1 sinh viên) / Nghe + Đọc + 

Viết (60 phút) 
b. Điều kiện dự thi kết thúc học phần 

- Dự lớp ít nhất 80% số giờ học tập trên lớp, có đủ 
các bài kiểm tra thường xuyên, định kì trong học 
phần 

- Đạt điểm trung bình kiểm tra thường xuyên, định kì 



không thấp hơn 4.0 điểm theo thang điểm 10 

2 
Tiếng Anh 
Mầm non 2 

Học phần gồm 3 bài (Unit 5, Unit 6 & 
Unit 8) của giáo trình English Explorer 
3 và 1 bài (Unit 8) của giáo trình Life 

Lines – Pre-Intermediate với các nội 
dung nhằm ôn lại các kiến thức đã học 

ở phổ thông và tiếp nối mở rộng cách 
sử dụng của các thì hiện tại thường, 
hiện tại tiếp diễn, quá khứ thường, 

tương lai đơn, và các cấu trúc khác như 
câu điều kiện loại 1, 2; đại từ quan hệ; 

đưa lời khuyên, đề nghị; cấu trúc used 
to,… Đồng thời rèn kĩ năng giao tiếp 
theo các chủ đề về bộ phận cơ thể 

người, gia đình, khoa học – công nghệ, 
đồ ăn – đồ uống, phương tiện giao 

thông, các mùa trong năm. Các tài liệu 
mở rộng phù hợp với trình độ cuối 
Elementary và đầu Pre-Intermediate 

cùng chủ đề, đặc biệt kĩ năng nghe nói. 

2 2 

a. Điểm kiểm tra và thi kết thúc học phần:  

* Điểm thường xuyên, định kì (trọng số 40%):  
-  Kiểm tra thường xuyên (thời gian dưới 30 phút) : 

01 điểm (hệ số 1) 
- Kiểm tra định kì (thời gian 50 phút): 1 điểm (hệ số 

2). 
* Thi kết thúc học phần : Trọng số 60%;  
- Hình thức thi: Nói + Nghe + Đọc + Viết 

- Thời gian : Nói (5 phút/ 1 sinh viên) / Nghe + Đọc 
+ Viết (60 phút) 

b. Điều kiện dự thi kết thúc học phần 

- Dự lớp ít nhất 80% số giờ học tập trên lớp, có đủ 
các bài kiểm tra thường xuyên, định kì trong học 

phần 
- Đạt điểm trung bình kiểm tra thường xuyên, định kì 

không thấp hơn 4.0 điểm theo thang điểm 10 

3 

CNTT & 

ứng dụng 
CNTT trong 

dạy học 

Trang bị kiến thức cơ bản về tin học và 
máy tính điện tử, một số phần mềm 

thông dụng trên máy tính có ứng dụng 
trong dạy học: phần mềm soạn thảo văn 
bản, phần mềm trình diễn. 

Giúp cho sinh viên có kiến thức cơ bản 
về Internet và khai thác thông tin từ 

Internet, thư điện tử…. 
2 3 

a. Điểm kiểm tra và thi kết thúc học phần: 

* Điểm kiểm tra thường xuyên, định kì (Trọng số 

40%) 
- Kiểm tra thường xuyên (Thời gian dưới 30 phút): 2 
điểm (hệ số 1). 

- Kiểm tra định kì: 1 điểm (hệ số 2) 
* Thi kết thúc học phần (Trọng số 60%): 

- Hình thức thi: Thực hành  
- Thời gian: 60 phút 
b. Điều kiện dự thi kết thúc học phần 

 - Tham dự ít nhất 80% số thời gian học tập 
trên lớp, đủ các yêu cầu của môn học, học phần và có 

đủ điểm các bài kiểm tra thường xuyên, định kì được 
quy định trong chương trình môn học, học phần; 
 - Điểm trung bình chung các điểm kiểm tra 

thường xuyên, định kì không thấp hơn 4,0 điểm theo 
thang điểm 10; 



2 

Những 

nguyên lí cơ 
bản của chủ 

nghĩa Mác-
Lênin 1 

Nắm được sự thống nhất của ba bộ 
phận cấu thành chủ nghĩa Mác - Lênin. 

- Nội dung cơ bản về thế giới quan và 
phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - 
Lênin dựa trên quan điểm duy vật về 

vật chất và ý thức; phép biện chứng duy 
vật; chủ nghĩa  

2 1 

 a. Điểm kiểm tra và thi kết thúc học phần: 

* Điểm kiểm tra thường xuyên, định kì (trọng số 

40%) 
- Kiểm tra thường xuyên (thời gian dưới 30 phút): 1 
điểm (hệ số 1). 

- Kiểm tra định kì (thời gian 50 phút): 1 điểm (hệ số 
2) 

* Thi kết thúc học phần (trọng số 60%): 
- Hình thức thi: Viết 
- Thời gian 60 phút 

b. Điều kiện dự thi kết thúc học phần 

- Tham dự ít nhất 80% số thời gian học tập trên lớp, 

đủ các yêu cầu của môn học, học phần và có đủ điểm 
các bài kiểm tra thường xuyên, định kì được quy 
định trong chương trình môn học, học phần; 

- Điểm trung bình chung các điểm kiểm tra thường 
xuyên, định kì không thấp hơn 4,0 điểm theo thang 

điểm 10; 

5 

Những 

nguyên lí cơ 
bản của chủ 
nghĩa Mác-

Lênin 2 

 
Giúp cho sinh viên hiểu được những lý 

luận cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 
về phương thức sản xuất tư bản chủ 
nghĩa, về chủ nghĩa xã hội. 

 Xác lập cơ sở lý luận cơ bản nhất để từ 
đó có thể tiếp cận được nội dung môn 
học Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường 

lối CM của ĐCS Việt Nam. 
3 2 

 a. Điểm kiểm tra và thi kết thúc học phần: 

* Điểm kiểm tra thường xuyên, định kì (Trọng số 

40%) 
- Kiểm tra thường xuyên (Thời gian dưới 30 phút): 2 
điểm (hệ số 1). 

- Kiểm tra định kì (Thời gian 50 phút): 2 điểm (hệ số 
2) 
* Thi kết thúc học phần (Trọng số 60%): 

- Hình thức thi: Viết 
- Thời gian: 90 phút 

b. Điều kiện dự thi kết thúc học phần 

 - Tham dự ít nhất 80% số thời gian học tập 
trên lớp, đủ các yêu cầu của môn học, học phần và có 

đủ điểm các bài kiểm tra thường xuyên, định kì được 
quy định trong chương trình môn học, học phần; 

 - Điểm trung bình chung các điểm kiểm tra 
thường xuyên, định kì không thấp hơn 4,0 điểm theo 
thang điểm 10; 

6 
Tư tưởng 
Hồ Chí 
Minh 

Giúp cho sinh viên nắm được nội dung 
cơ bản môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh 
là sự vận dụng và phát triển sáng tạo 

2 3 
 a. Điểm kiểm tra và thi kết thúc học phần: 

* Điểm kiểm tra thường xuyên, định kì (Trọng số 
40%) 



chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ 
thể của Việt Nam. 
-   Hình thành cho sinh viên kỹ năng 

trình bày… 

- Kiểm tra thường xuyên (Thời gian dưới 30 phút): 1 
điểm (hệ số 1). 
- Kiểm tra định kì (Thời gian 50 phút): 1 điểm (hệ số 

2) 
* Thi kết thúc học phần (Trọng số 60%): 

- Hình thức thi: Viết 
- Thời gian: 60 phút 
b. Điều kiện dự thi kết thúc học phần 

- Tham dự ít nhất 80% số thời gian học tập trên lớp, 
đủ các yêu cầu của môn học, học phần và có đủ điểm 

các bài kiểm tra thường xuyên, định kì được quy 
định trong chương trình môn học, học phần; 
- Điểm trung bình chung các điểm kiểm tra thường 

xuyên, định kì không thấp hơn 4,0 điểm theo thang 
điểm 10; 

7 

Đường lối 
cách mạng 

của Đảng 
Cộng sản 
Việt Nam 

 - Hoàn cảnh lịch sử, quá trình thành 

lập Đảng Cộng sản Việt Nam – Chủ thể 
hoạch định đường lối cách mạng Việt 
Nam. 

 - Những kiến thức cơ bản, có hệ thống 
về đường lối cách mạng của Đảng bao 

gồm hệ thống quan điểm, chủ trương về 
mục tiêu… 

3 4 

 a. Điểm kiểm tra và thi kết thúc học phần: 

* Điểm kiểm tra thường xuyên, định kì (Trọng số 
40%) 
- Kiểm tra thường xuyên (Thời gian dưới 30 phút): 2 

điểm (hệ số 1). 
- Kiểm tra định kì (Thời gian 50 phút): 2 điểm (hệ số 

2) 
* Thi kết thúc học phần (Trọng số 60%): 
- Hình thức thi: Viết 

- Thời gian: 90 phút 
b. Điều kiện dự thi kết thúc học phần 

- Tham dự ít nhất 80% số thời gian học tập trên lớp, 
đủ các yêu cầu của môn học, học phần và có đủ điểm 
các bài kiểm tra thường xuyên, định kì được quy 

định trong chương trình môn học, học phần; 
- Điểm trung bình chung các điểm kiểm tra thường 

xuyên, định kì không thấp hơn 4,0 điểm theo thang 
điểm 10; 



8 
Pháp luật 
đại cương 

Trang bị cho SV những kiến thức cơ 
bản  về nhà nước và pháp luật nói 

chung, về nhà nước và pháp luật VN 
nói riêng. Từ đó SV vận dụng kiến thức 
đã học trong việc xử lí các vấn đề liên 

quan đến pháp luật tại nơi làm việc và 
cộng đồng dân cư… 

2 5 

 a. Điểm kiểm tra và thi kết thúc học phần: 

* Điểm kiểm tra thường xuyên, định kì (Trọng số 

40%) 
- Kiểm tra thường xuyên (Thời gian dưới 30 phút): 1 
điểm (hệ số 1). 

- Kiểm tra định kì (Thời gian 50 phút): 1 điểm (hệ số 
2) 

* Thi kết thúc học phần (Trọng số 60%): 
- Hình thức thi: Viết 
- Thời gian: 60 phút 

b. Điều kiện dự thi kết thúc học phần 

- Tham dự ít nhất 80% số thời gian học tập trên lớp, 

đủ các yêu cầu của môn học, học phần và có đủ điểm 
các bài kiểm tra thường xuyên, định kì được quy 
định trong chương trình môn học, học phần. 

- Điểm trung bình chung các điểm kiểm tra thường 
xuyên, định kì không thấp hơn 4,0 điểm theo thang 

điểm 10. 

9 

Quản lí 
hành chính 

nhà nước – 
Quản lí 

ngành Giáo 
dục và Đào 
tạo 

 
 Trang bị cho sinh viên những kiến thức 

cơ bản về quản lý hành chính Nhà nước 
và quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo 
để trở thành nhà giáo có thể hoàn thành 

nhiệm vụ, chức trách của một công 
chức ngành Giáo dục và Đào tạo. Phục 
vụ cho việc quản lí nhà nước. 

2 6 

 a. Điểm kiểm tra và thi kết thúc học phần: 

* Điểm kiểm tra thường xuyên, định kì (Trọng số 

40%) 
- Kiểm tra thường xuyên (Thời gian dưới 30 phút): 1 
điểm (hệ số 1). 

- Kiểm tra định kì (Thời gian 50 phút): 1 điểm (hệ số 
2) 
* Thi kết thúc học phần (Trọng số 60%): 

- Hình thức thi: Viết 
- Thời gian 60 phút 

b. Điều kiện dự thi kết thúc học phần 

- Tham dự ít nhất 80% số thời gian học tập trên lớp, 
đủ các yêu cầu của môn học, học phần và có đủ điểm 

các bài kiểm tra thường xuyên, định kì được quy 
định trong chương trình môn học, học phần; 

- Điểm trung bình chung các điểm kiểm tra thường 
xuyên, định kì không thấp hơn 4,0 điểm theo thang 
điểm 10; 



10 
Giáo dục thể 

chất 

Học phần trang bị cho sinh viên hiểu 
biết được lịch sử hình thành và phát 
triển TDTT Việt Nam; Những khái 

niệm cơ bản về: sức khỏe, thể chất và 
TDTT; Ý nghĩa, tác dụng của TDTT 

đối với con người; chấn thương và cách 
phòng ngừa trong tập luyện TDTT; 
Nắm được chương trình GDTC trong 

trường CĐSP Bắc Ninh và những yêu 
cầu của môn học đối với sinh viên; 

Thực hiện được những kĩ thuật cơ bản 
với các nội dung: đi, chạy ngắn, chạy 
trung bình và kĩ thuật bật xa, nhảy xa, 

đội hình đội ngũ, bài thể dục buổi sáng, 
bài thể dục vòng, kĩ thuật nhảy dây 

ngắn; Nhảy cao úp bụng, bài thể dục 
gậy, một số kĩ thuật môn bóng chuyền 
(hoặc môn Cầu lông), thực hiện được 

các quy định về kiểm tra đánh giá thể 
lực, đạt yêu cầu về kĩ thuật và thành 

tích khi kiểm tra và thi, đồng thời có 
kiến thức để tự rèn luyện cơ thể nâng 
cao sức khoẻ, phát triển thể chất, biết 

vận dụng một số nội dung trong giảng 
dạy trẻ mần non và tham gia thi đấu 
phong trào TDTT.  

2* 1 

 - Điểm kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kì, 
điểm thi học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 
0 đến 10);  

      - Điểm trung bình kiểm tra là trung bình cộng của 
các điểm kiểm tra thường xuyên, định kì theo hệ số 

của từng loại điểm; trong đó điểm kiểm tra thường 
xuyên 04 điểm tính hệ số1, điểm kiểm tra định kì 02 
điểm tính hệ số 2; 

        - Điểm học phần bao gồm điểm trung bình các 
điểm kiểm tra (thường xuyên, định kì) có trọng số 

0,4 và điểm thi kết thúc học phần có trọng số 0,6; 
      - Hình thức kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định 
kì, thi kết thúc học phần: Thực hành 

11 

Đường lối 
quốc phòng 

và an ninh 
của Đảng 

Cộng sản 
Việt Nam 

Giáo dục cho SV những kiến thức khoa 
học cơ bản về Đường lối quân sự của 
Đảng và Nhà nước ta hiện nay  để xây 

dựng niềm tin khoa học, rèn luyện 
phẩm chất cách mạng và lý tưởng 

XHCN cho sinh viên . 
3* 1 

 a. Điểm kiểm tra và thi kết thúc học phần: 

* Điểm kiểm tra thường xuyên, định kì (Trọng số 
40%) 

- Kiểm tra thường xuyên (Thời gian dưới 30 phút): 1 
điểm (hệ số 1). 

- Kiểm tra định kì (Thời gian 50 phút): 2 điểm (hệ số 
2) 
* Thi kết thúc học phần (trọng số 60%): 

- Hình thức thi: Viết 
- Thời gian: 90 phút 

b. Điều kiện dự thi kết thúc học phần 

- Tham dự ít nhất 80% số thời gian học tập trên lớp, 
đủ các yêu cầu của môn học, học phần và có đủ điểm 



các bài kiểm tra thường xuyên, định kì được quy 
định trong chương trình môn học, học phần; 

- Điểm trung bình chung các điểm kiểm tra thường 
xuyên, định kì không thấp hơn 4,0 điểm theo thang 
điểm 10; 

12 
Công tác 
quốc phòng 
và an ninh 

 Giáo dục cho SV những  kiến thức 
khoa học cơ bản về công tác quốc 
phòng - an ninh của Đảng; về truyền 

thống đánh giặc ngoại xâm của dân tộc, 
về nghệ thuật quân sự Việt Nam; về 

chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo 
loạn lật đổ của các thế lực t 

2* 2 

 a. Điểm kiểm tra và thi kết thúc học phần: 

* Điểm kiểm tra thường xuyên, định kì (Trọng số 
40%) 

- Kiểm tra thường xuyên (Thời gian dưới 30 phút): 1 
điểm (hệ số 1). 

- Kiểm tra định kì (Thời gian 50 phút): 1 điểm (hệ số 
2) 
* Thi kết thúc học phần (trọng số 60%): 

- Hình thức thi: Viết 
- Thời gian: 60 phút 

b. Điều kiện dự thi kết thúc học phần 

- Tham dự ít nhất 80% số thời gian học tập trên lớp, 
đủ các yêu cầu của môn học, học phần và có đủ điểm 

các bài kiểm tra thường xuyên, định kỳ được quy 
định trong chương trình môn học, học phần; 

- Điểm trung bình chung các điểm kiểm tra thường 
xuyên, định kỳ không thấp hơn 4,0 điểm theo thang 
điểm 10; 

13 
Quân sự 
chung 

       Trang bị cho SV kiến thức chung 

về quân sự phổ thông, những kỹ năng 
quân sự cần thiết nhằm đáp ứng yêu 

cầu xây dựng củng cố lực lượng vũ 
trang nhân dân sẵn sàng tham gia lực 
lượng DQTV, Dự bị động viên và thực 

hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ tổ quốc. 

2* 3 

 - Điểm đánh giá bộ phận: 

      + Một điểm chuyên cần: Bao gồm dự lớp, nhận 
thức, thái độ tham gia thảo luận, tinh thần xây dựng 

bài…(hệ số 1) 
    + Hai điểm kiểm tra thường xuyên. 
  1 điểm thi giữa kì hệ số 2 

14 

Kĩ thuật 
chiến đấu bộ 

binh và 
chiến thuật 

a- Giúp cho người học nắm được lịch 

sử ra đời, phát triển, tổ chức biên chế, 
trang bị, nhiệm vụ, nguyên tắc sử dụng 
các quân, binh chủng trong tác chiến 

hiệp đồng quân, binh chủng đồng thời 
củng cố niềm tin nâng cao ý thức trách 

nhiệm và vận dụng linh hoạt trong 
chiến đấu. 

4* 3 

 - Điểm đánh giá bộ phận: 

     + 1 điểm chuyên cần: Bao gồm dự lớp, nhận thức, 
thái độ tham gia thảo luận, tinh thần xây dựng 
bài…(hệ số 1) 

    + 2 điểm kiểm tra thường xuyên. 
 1 điểm thi giữa kì hệ số 2 



II. Kiến thức GD chuyên nghiệp ngành Giáo dục Mầm non  

15 
Tâm lí học 
mầm non  

Phần1: Tập trung trình bày một cách có  
hệ thống những kiến thức cơ bản, đại 
cương về tâm lý con người, cụ thể: bản 

chất hiện tượng tâm lí, chức năng tâm lí, 
thấy được các mặt của đời sống tâm lí, 

thấy được các mặt của đời sống tâm lí.  
Phần 2:  Học phần tâm lí học trẻ em. Cung 
cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản, 

hiện đại về trình độ phát triển tâm lí trẻ 
em qua từng giai đoạn . 4 1 

 a. Điểm kiểm tra và thi kết thúc học phần: 

* Điểm kiểm tra thường xuyên, định kì (trọng số 
40%) 

 - Kiểm tra thường xuyên (thời gian dưới 
30 phút): 2 điểm (hệ số 1) 

 - Kiểm tra định kì (thời gian 50 phút): 1 
điểm (hệ số 2) 
* Thi kết thúc học phần: (trọng số 60%).  

 + Hình thức thi: Viết 
 + Thời gian thi: 120 phút 

b. Điều kiện dự thi kết thúc học phần 

 - Tham dự ít nhất 80% số thời gian học 
tập trên lớp, đủ các yêu cầu của môn học, học 

phần và có đủ điểm các bài kiểm tra thường 
xuyên, định kì được quy định trong chương trình 

môn học, học phần; 
 - Điểm trung bình chung các điểm kiểm 
tra thường xuyên, định kì không thấp hơn 4,0 

điểm theo thang điểm 10; 

16 
Giáo dục 
học đại 

cương 

 Học phần bao gồm hệ thống kiến thức cơ 
bản về: Khoa học giáo dục và giáo dục 

mầm non; Mục tiêu, nguyên tắc và xu thế 
phát triển giáo dục mầm non; Hệ thống 
một số phương pháp giáo dục sớm và 

những kiến thức về nghề giáo viên mầm 
non.  

2 2 

 a. Điểm kiểm tra thường xuyên, định kì 

* Điểm kiểm tra thường xuyên, định kì (trọng số 

40%)  
 - Kiểm tra thường xuyên (thời gian dưới 
30 phút): 1 điểm (hệ số 1) 

 - Kiểm tra định kì (thời gian 50 phút): 1 
điểm (hệ số 2) 

* Thi kết thúc học phần (trọng số 60 %).  
 - Hình thức thi: Viết 
 - Thời gian: 60 phút 

b. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:  

          - Tham dự ít nhất 80% số thời gian học 

tập trên lớp, đủ các yêu cầu của môn học, học 
phần và có đủ điểm các bài kiểm tra thường 
xuyên, định kì được quy định trong chương trình 

môn học, học phần; 
         - Điểm chung bình chung các điểm kiểm 

tra thường xuyên, định kì không thấp hơn 4,0 



theo thang điểm 10. 

17 
Giáo dục 
học mầm 

non 

Học phần bao gồm kiến thức cơ bản về 
những vấn đề chung trong giáo dục học, 
giáo dục học mầm non: Nội dung, phương 

pháp, hình thức và các nhiệm vụ giáo dục 
cơ bản của trường mầm non. Đồng thời 

cung cấp kiến thức và hình thành kĩ năng 
tổ chức các dạng hoạt động giáo dục cho 
trẻ ở các dộ tuổi khác nhau trong trường 

mầm non. Quá trình chuẩn bị cho trẻ vào 
lớp 1.  4 1 

a. Điểm kiểm tra thường xuyên, định kì 

*Điểm kiểm tra thường xuyên, định kì: (trọng 
số 40%)  

- Kiểm tra thường xuyên (thời gian dưới 30 
phút): 2 điểm (hệ số 1) 

- Kiểm tra định kì (thời gian 50 phút): 1 điểm 
(hệ số 2) 
*Thi kết thúc học phần:  (trọng số 60 %).  

- Hình thức thi: Viết 
- Thời gian: 120 phút 

b. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:  

         - Tham dự ít nhất 80% số thời gian học tập 
trên lớp, đủ các yêu cầu của môn học, học phần 

và có đủ điểm các bài kiểm tra thường xuyên, 
định kì được quy định trong chương trình môn 

học, học phần; 
        - Điểm chung bình chung các điểm kiểm 
tra thường xuyên, định kì không thấp hơn 4,0 

theo thang điểm 10. 

18 Tiếng Việt 

Học phần gồm:  
Chương 1. Ngữ âm tiếng Việt: Khái niệm 

ngữ âm, nguyên âm, phụ âm, âm tiết, 
chính âm chính tả. 
Chương 2. Từ vựng tiếng Việt: Từ và đặc 

điểm của từ, cấu tạo từ tiếng Việt; một số 
vấn đề nghĩa của từ, các lớp từ vựng tiếng 

Việt, cụm từ cố định, một số phương tiện 
và  biện pháp tu từ tiếng Việt. 
Chương 3: Ngữ pháp tiếng Việt: Từ loại, 

câu, dấu câu, đoạn văn và văn bản.  

2 2 

 a. Điểm kiểm tra và thi kết thúc học phần: 

* Điểm kiểm tra thường xuyên, định kì (Trọng 

số 40%) 
- Kiểm tra thường xuyên (Thời gian dưới 30 
phút): 1 điểm (hệ số 1). 

             - Kiểm tra định kì (Thời gian 50 phút): 1 
điểm (hệ số 2) 

* Thi kết thúc học phần (Trọng số 60%): 
- Hình thức thi: Viết 
- Thời gian: 60 phút 

b. Điều kiện dự thi kết thúc học phần 

- Tham dự ít nhất 80% số thời gian học tập trên 

lớp, đủ các yêu cầu của môn học, học phần và 
có đủ điểm các bài kiểm tra thường xuyên, định 
kì được quy định trong chương trình môn học, 

học phần; 
- Điểm trung bình chung các điểm kiểm tra 

thường xuyên, định kì không thấp hơn 4,0 điểm 
theo thang điểm 10; 



5 Văn học 

Học phần gồm 4 chương cung cấp và phát 
triển cho sinh viên những kiến thức cơ 

bản, thường thức về lí luận văn học, làm 
nền tảng tìm hiểu các tác phẩm văn học 
trong chương trình mầm non; văn học dân 

gian Việt Nam; văn học thiếu nhi Việt 
Nam và nước ngoài với các tác giả và tác 

phẩm tiêu biểu. Học phần  cung cấp cách 
thức sưu tầm, biên soạn, sáng tác thơ văn 
cho trẻ mầm non. Nội dung chương trình 

gắn với chương trình mầm non hiện hành, 
mang tính thực tế rõ rệt. 

2 2 

a. Điểm kiểm tra và thi kết thúc học phần: 

* Điểm kiểm tra thường xuyên, định kì (Trọng 

số 40%) 
- Kiểm tra thường xuyên (Thời gian dưới 30 
phút): 1 điểm (hệ số 1). 

- Kiểm tra định kì (Thời gian 50 phút): 1 điểm 
(hệ số 2) 

* Thi kết thúc học phần (Trọng số 60%): 
- Hình thức thi: Viết 
- Thời gian: 60 phút 

b. Điều kiện dự thi kết thúc học phần 

 - Tham dự ít nhất 80% số thời gian 

học tập trên lớp, đủ các yêu cầu của môn học, 
học phần và có đủ điểm các bài kiểm tra thường 
xuyên, định kì được quy định trong chương trình 

môn học, học phần; 
 - Điểm trung bình chung các điểm 

kiểm tra thường xuyên, định kì không thấp hơn 
4,0 điểm theo thang điểm 10; 

19 

Mĩ thuật và 

đồ chơi trẻ 
em 

 Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về 

luật xa gần và tỉ lệ người, phương pháp vẽ 
theo mẫu, màu sắc, trang trí, vẽ tranh đề 
tài, phóng tranh và vẽ tranh minh họa. Sử 

dụng đường nét, đậm nhạt, màu sắc, họa 
tiết …vận dụng trong bài tập đơn giản 
như: vẽ tỉ lệ người; vẽ theo mẫu; trang trí 

hình vuông; phóng tranh và minh hoạ 
tranh truyện.  

Hiểu được khái niệm, quy trình, kĩ thuật 
làm đồ chơi. Sinh viên bước đầu có khả 
năng vận dụng phối hợp được kiến thức về 

mĩ thuật và kiến thức về làm đồ chơi để 
hoàn thành một số sản phẩm đồ chơi từ 

nguyên liệu giấy bìa, phế vật liệu, vật liệu 
thiên nhiên và vật liệu vải.  

3 1 

a. Điểm kiểm tra và thi kết thúc học phần 

* Điểm kiểm tra thường xuyên, định kì (trọng số 
40%) 
- Kiểm tra thường xuyên (thời gian dưới 30 

phút): 2 điểm (hệ số 1) 
- Kiểm tra định kì (thời gian 50 phút): 1 điểm 
(hệ số 2) 

* Thi kết thúc học phần (trọng số 60%): 
- Hình thức thi: Tự luận.  

- Thời gian làm bài: 90 phút  
b. Điều kiện dự thi kết thúc học phần: 

- Tham dự ít nhất 80% số thời gian học tập trên 

lớp, đủ các yêu cầu của môn học, học phần và 
có đủ điểm các bài kiểm tra thường xuyên, định 

kì được quy định trong chương trình môn học, 
học phần;            
- Điểm trung bình chung các điểm kiểm tra 

thường xuyên, định kì không thấp hơn 4.0 điểm 
theo thang điểm 10.  



7 Âm nhạc  

- Một số khái niệm về âm nhạc, về quãng, 
về thang âm, điệu thức, giọng và về hợp 
âm… 

 - Tìm hiểu một số kí hiệu ghi chép 
nhạc thông thường như : Khuông khóa 

nhạc, nốt nhạc, một số kí hiệu làm tăng 
cường dộ các nốt nhạc… : 15tiết (1tín chỉ) 
 - Đọc nhạc và hát những bài hát 

trong chương trình Mầm non: 30 tiết (2 tín 
chỉ). Trong đó gồm có 4 bài. Học phần 

này sinh viên được làm quen, thực hành 
đọc nhạc và hát một số lời bài hát trong 
chương trình giáo dục ở trường mầm non 

với các giọng như:  Đô trưởng, Son 
trưởng, Pha trưởng và La thứ, Rê thứ, Mi 

thứ 

3 2 

a. Điểm kiểm tra và thi kết thúc học phần: 

- Điểm kiểm tra thường xuyên, định kì (trọng số 
40%) 

  + Kiểm tra thường xuyên (thời gian 
dưới 30 phút): 2 điểm (hệ số 1) 

            + Kiểm tra định kì (thời gian 50 phút): 1 
điểm (hệ số 2) 
- Thi kết thúc học phần: (trọng số 60%): 

            + Hình thức thi: Viết 
            + Thời gian: 90 phút 

 

 

b. Điều kiện dự thi kết thúc học phần 

- Tham dự ít nhất 80% số thời gian học tập trên 
lớp, đủ các yêu cầu của môn học, học phần và 

có đủ điểm các bài kiểm tra thường xuyên, định 
kì được quy định trong chương trình môn học, 
học phần;  

     - Điểm trung bình chung các điểm kiểm 
tra thường xuyên, định kì không thấp hơn 4,0 

điểm theo thang điểm 10; 

20 
Múa và dàn 
dựng múa 

- Học phần gồm 2 chương với cấu trúc 2 
phần :    
+ Phần 1 : Giới thiệu về nghệ thuật múa 

và một số động tác múa cơ bản.                 
+ Phần 2 : Dàn dựng múa cho trẻ. 

- Học phần giúp sinh viên nắm được một 
hệ thống tri thức tương đối đầy đủ về  
những đặc trưng cơ bản của nghệ thuật 

múa, vai trò của vai trò của múa đối với 
việc giáo dục  âm nhạc trong nhà trường 

mầm non. 
- Học phần giúp sinh viên nắm được 
phương pháp dạy  múa và vận động cho 

trẻ. 
- Thông qua những kiến thức, những kĩ 

năng  có được ở môn học, SV biết vận 
dụng một cách sáng tạo những động tác 
múa, vận động vào các bài hát ở nhà trẻ và 

2 6 

- Điểm kiểm tra thường xuyên: 03 điểm (hệ số1) 
- Điểm kiểm tra định kì: 01 điểm (hệ số 2) 
- Hình thức kiểm tra thường xuyên, kiểm tra 

định kì: thực hành. 
* Người học được dự thi kết thúc học phần khi 

bảo đảm các điều kiện sau: 
 - Tham dự ít nhất 80% số thời gian học 
tập trên lớp, đủ các bài học thực hành, các yêu 

cầu của học phần và có đủ điểm các bài kiểm tra 
thường xuyên, định kì được quy định trong 

chương trình học phần. 
 - Điểm trung bình chung các điểm kiểm 
tra thường xuyên, định kì không thấp hơn 4,0 

điểm theo thang điểm 10. 
 - Người học có giấy xác nhận khuyết tật 

theo quy định thì được thủ trưởng cơ sở đào tạo 
giáo viên xem xét, quyết định ưu tiên điều kiện 
dự thi trên cơ sở người học đó phải bảo đảm 



mẫu giáo. điều kiện về điểm trung bình các điểm kiểm tra. 
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Sự phát 

triển thể 
chất trẻ em 

lứa tuổi 
mầm non 

Học phần gồm 7 bài, bao gồm những kiến 
thức cơ bản về: các thời kì phát triển và 
các chỉ tiêu đánh giá sự phát triển cơ thể 

trẻ em; đặc điểm sinh lí và vệ sinh; bảo vệ 
các hệ cơ quan (hệ tuần hoàn, hệ tiêu hóa, 

hệ hô hấp, hệ bài tiết, hệ vận động, hệ sinh 
dục, tuyến nội tiết, cơ quan phân tích, hệ 
thần kinh) của trẻ em lứa tuổi mầm non. 

Trên cơ sở phân tích đặc điểm sinh lí của 
trẻ qua từng thời kì, chỉ ra những yêu cầu 

sư phạm cần thiết trong công tác nuôi dạy 
trẻ lứa tuổi mầm non. 

2 1 

a. Điểm kiểm tra và thi kết thúc học phần 

* Điểm kiểm tra thường xuyên, định kì (Trọng 
số 40%) 

- Kiểm tra thường xuyên (Thời gian dưới 30 
phút): 1 điểm (Hệ số 1). 

- Kiểm tra định kì (Thời gian 50 phút): 1 điểm 
(Hệ số 2) 
* Thi kết thúc học phần (Trọng số 60%): 

- Hình thức thi: Viết 
- Thời gian: 60 phút 

b. Điều kiện dự thi kết thúc học phần 

- Tham dự ít nhất 80% số thời gian học tập trên 
lớp, đủ các yêu cầu của môn học, học phần và 

có đủ điểm các bài kiểm tra thường xuyên, định 
kì được quy định trong chương trình môn học, 

học phần; 
- Điểm trung bình chung các điểm kiểm tra 
thường xuyên, định kì không thấp hơn 4,0 điểm 

theo thang điểm 10; 
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Phương 
pháp phát 
triển ngôn 

ngữ cho trẻ 
mầm non 

Học phần gồm 7 chương trang bị cho 
người học những kiến thức cơ bản về đối 

tượng, nhiệm vụ, nội dung, phương pháp 
và hình thức tổ chức dạy trẻ phát triển 
ngôn ngữ; phương pháp giáo dục chuẩn 

mực ngữ âm, hình thành và phát triển vốn 
từ; dạy trẻ sử dụng các mẫu câu tiếng 

Việt; phát triển lời nói mạch lạc; chuẩn bị 
cho trẻ học tiếng Việt ở trường tiểu học; 
phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 

chậm nói. 

2 3 

 a. Điểm kiểm tra và thi kết thúc học phần: 

* Điểm kiểm tra thường xuyên, định kì (Trọng 

số 40%) 
- Kiểm tra thường xuyên (thời gian dưới 30 
phút): 1 điểm (hệ số 1) 

- Kiểm tra định kì (Thời gian 50 phút): 1 điểm 
(hệ số 2) 

* Thi kết thúc học phần (Trọng số 60%):  
- Hình thức thi: Viết 
- Thời gian: 60 phút 

b. Điều kiện dự thi kết thúc học phần 

- Tham dự ít nhất 80% số thời gian học tập trên 

lớp, đủ các yêu cầu của môn học, học phần và 
có đủ điểm các bài kiểm tra thường xuyên, định 
kì được quy định trong chương trình môn học, 

học phần. 
- Điểm trung bình chung các điểm kiểm tra 

thường xuyên, định kì không thấp hơn 4,0 điểm 
theo thang điểm 10. 
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Phương 
pháp tổ 
chức cho trẻ 

mầm non 
làm quen 

với văn học 

Học phần gồm 3 chương  
Chương 1. Phương pháp cho trẻ làm quen 

với văn học xoay quanh các phương pháp 
cho trẻ làm quen với thơ, truyện; đặc biệt 
chú ý cung cấp các kiến thức và rèn cho 

sinh viên kĩ năng đọc và kể chuyện diễn 
cảm, chuyển thể tác phẩm văn học sag 

kịch bản cho trẻ đóng kịch,… là một trong 
những kĩ năng quan trọng cần có của 
người giáo viên mầm non.  

Chương 2. Cách thức tổ chức hoạt động 
cho trẻ làm quen với văn học: trang bị cho 

sinh viên các phương pháp cho trẻ làm 
quen với thơ, truyện, từ đó vận dụng vào 
thiết kế góc văn học, thiết kế giáo án tổ 

chức hoạt động cho trẻ làm quen với thơ, 
truyện trong chương trình mầm non. 

Chương 3. Hướng dẫn sử dụng thơ, truyện 
trong tổ chức hoạt động giáo dục tích hợp 
ở trường mầm non. 

2 5 

 a. Điểm kiểm tra và thi kết thúc học phần: 

* Điểm kiểm tra thường xuyên, định kì (Trọng 

số 40%) 
- Kiểm tra thường xuyên (Thời gian dưới 30 
phút): 1 điểm (hệ số 1). 

- Kiểm tra định kì (Thời gian 50 phút): 1 điểm 
(hệ số 2) 

* Thi kết thúc học phần (Trọng số 60%): 
- Hình thức thi: Viết 
- Thời gian: 60 phút 

b. Điều kiện dự thi kết thúc học phần 

- Tham dự ít nhất 80% số thời gian học tập trên 

lớp, đủ các yêu cầu của môn học, học phần và 
có đủ điểm các bài kiểm tra thường xuyên, định 
kì được quy định trong chương trình môn học, 

học phần; 
- Điểm trung bình chung các điểm kiểm tra 

thường xuyên, định kì không thấp hơn 4,0 điểm 
theo thang điểm 10. 
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Phương 
pháp hình 

thành biểu 
tượng toán 

cho trẻ mầm 
non 

Học phần trang bị cho người học những 
vấn đề cơ bản về phương pháp hình thành 
biểu tượng toán cho trẻ mầm non bao 

gồm: đặc điểm, nguyên tắc, các phương 
pháp, hình thức tổ chức các hoạt động 
hình thành biểu tượng toán cho trẻ mầm 

non; Người học vận dụng kiến thức đã học 
để lập kế hoạch, tổ chức và đánh giá các 

hoạt động hình thành các biểu tượng toán 
cho trẻ các độ tuổi. 
Người học nắm được kiến thức, kĩ năng 

cơ bản về hình thành và phát triển tư duy 
toán học cho trẻ mầm non thông qua các 

chương trình Toán Finger Math, Toán 
Soroban và các bài tập toán tư duy phù 
hợp với từng độ tuổi. 

4 5 

 a. Điểm kiểm tra và thi kết thúc học phần: 

* Điểm kiểm tra thường xuyên, định kì (trọng số 
40%)  

- Kiểm tra thường xuyên (thời gian dưới 30 
phút): 2 điểm (hệ số 1). 
- Kiểm tra định kì (thời gian 50 phút): 2 điểm 

(hệ số 2). 
* Thi kết thúc học phần (trọng số 60%): 

- Hình thức thi: Viết. 
- Thời gian: 120 phút. 
b. Điều kiện dự thi kết thúc học phần 

- Tham dự ít nhất 80% số thời gian học tập trên 
lớp, đủ các yêu cầu của môn học, học phần và 

có đủ điểm các bài kiểm tra thường xuyên, định 
kì được quy định trong chương trình môn học, 
học phần; 

- Điểm trung bình chung các điểm kiểm tra 
thường xuyên, định kì không thấp hơn 4,0 điểm 

theo thang điểm 10. 
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Phương 

pháp tổ 
chức hoạt 
động tạo 

hình cho trẻ 
mầm non 

- Học phần gồm các nội dung về đặc điểm 
hình thành phát triển hoạt động tạo hình ở 
trẻ em.  

- Vai trò của hoạt động taọ hình trong việc 
giáo dục toàn diện cho trẻ em. 

- Mục đích, nhiệm vụ và nội dung cơ bản 
của hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non. 
- Các phương pháp, hình thức tổ chức hoạt 

động tạo hình. 
- Các yêu cầu về lập kế hoạch, tổ chức, 

đánh giá hoạt động tạo hình trong trường 
mầm non. 
- Tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm 

non theo các thể loại. 

3 3 

 a. Điểm kiểm tra và thi kết thúc học phần 

* Điểm kiểm tra thường xuyên, định kì (trọng số 
40%) 

- Kiểm tra thường xuyên (thời gian dưới 30 
phút): 2 điểm (hệ số 1) 

- Kiểm tra định kì (thời gian 50 phút): 1 điểm 
(hệ số 2) 
* Thi kết thúc học phần (trọng số 60%): 

- Hình thức thi: Tự luận.  
- Thời gian làm bài: 90 phút  

b. Điều kiện dự thi kết thúc học phần: 

- Tham dự ít nhất 80% số thời gian học tập trên 
lớp, đủ các yêu cầu của môn học, học phần và 

có đủ điểm các bài kiểm tra thường xuyên, định 
kì được quy định trong chương trình môn học, 

học phần;            
  - Điểm trung bình chung các điểm kiểm 
tra thường xuyên, định kì không thấp hơn 4.0 

điểm theo thang điểm 10.  
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Phương 
pháp giảng 

dạy và tổ 
chức hoạt 
động âm 

nhạc cho trẻ 
mầm non 

- Học phần giúp sinh viên nắm được một 
hệ thống tri thức tương đối đầy đủ về vai 

trò của giáo dục của âm nhạc, đặc điểm 
lứa tuổi và khả năng âm nhạc của trẻ, mục 
đích yêu cầu và nhiệm vụ giáo dục âm 

nhạc trong trường mầm non 
    - Học phần giúp sinh viên nắm 

được phương pháp dạy các hoạt động âm 
nhạc như: nghe nhạc, hát, múa, vận động, 
trò chơi. 

    - Học phần giúp sinh viên nắm 
được các loại tiết học âm nhạc, các 

phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt 
động âm nhạc trong giờ chính khoá và giờ 
ngoại khoá. 

     - Thực hành lập kế hoạch bài dạy , 
giảng tập  

3 4 

- Điểm kiểm tra thường xuyên: 02 điểm (hệ số1) 
- Điểm kiểm tra định kì: 01 điểm (hệ số 2) 

- Hình thức kiểm tra thường xuyên, kiểm tra 
định kì: Tự luận + Thực hành. 
* Người học được dự thi kết thúc học phần khi 

bảo đảm các điều kiện sau: 
- Tham dự ít nhất 80% số thời gian học tập trên 

lớp, đủ các bài học lí thuyết và thực hành, các 
yêu cầu của học phần và có đủ điểm các bài 
kiểm tra thường xuyên, định kì được quy định 

trong chương trình học phần 

- Điểm trung bình chung các điểm kiểm tra 

thường xuyên, định kì không thấp hơn 4,0 điểm 
theo thang điểm 10. 
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Phương 

pháp cho trẻ 
mầm non 

khám phá 
môi trường 
xung quanh  

Cung cấp những vấn đề lí luận cơ bản: 
một số khái niệm; ý nghĩa của việc cho trẻ 

khám phá MTXQ; đặc điểm nhận thức của 
trẻ về MTXQ; cơ sở giáo dục học của việc 
tổ chức hoạt động khám phá MTXQ (mục 

đích, nhiệm vụ, nguyên tắc, nội dung, 
phương pháp, hình thức và điều kiện cho 

trẻ khám phá MTXQ) 
Hướng dẫn người học cách lập kế hoạch, 
tổ chức hoạt động khám phá MTXQ thông 

qua sinh hoạt hàng ngày; hoạt động học có 
chủ đích; hoạt động vui chơi ở các độ tuổi 

mẫu giáo. 

3 5 

 a. Điểm kiểm tra và thi kết thúc học phần: 

* Điểm kiểm tra thường xuyên, định kì (Trọng 

số 40%) 
- Kiểm tra thường xuyên (Thời gian dưới 30 
phút): 2 điểm (hệ số 1). 

- Kiểm tra định kì (Thời gian 50 phút): 1 điểm 
(hệ số 2) 

* Thi kết thúc học phần (Trọng số 60%): 
- Hình thức thi: Viết 
- Thời gian: 90 phút 

b. Điều kiện dự thi kết thúc học phần 

- Tham dự ít nhất 80% số thời gian học tập trên 

lớp, đủ các yêu cầu của môn học, học phần và 
có đủ điểm các bài kiểm tra thường xuyên, định 
kì được quy định trong chương trình môn học, 

học phần; 
- Điểm trung bình chung các điểm kiểm tra 

thường xuyên, định kì không thấp hơn 4,0 điểm 
theo thang điểm 10; 
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Tổ chức 

hoạt động 
vui chơi cho 
trẻ mầm non 

Giúp người học hiểu biết về vị trí của hoạt 

động vui chơi ở trường mầm non; vai trò 
của giáo viên mầm non đối với hoạt động 
vui chơi của trẻ mầm non; nắm được phân 

phối chương trình nội dung hoạt động vui 
chơi theo từng chủ đề phù hợp độ tuổi; 
thiết kế trò chơi, hoạt động vui chơi phù 

hợp với từng hoạt động gắn với từng chủ 
đề, độ tuổi của trẻ; tổ chức trò chơi, hoạt 

động vui chơi phù hợp lứa tuổi, chủ đề; 
thiết kế phiếu đánh giá sự phát triển của 
trẻ thông qua hoạt động vui chơi; thiết kế 

phiếu đánh giá quá trình tổ chức hoạt động 
vui chơi của giáo viên mầm non; rèn luyện 

và phát triển khả năng đánh giá kĩ năng 
chơi của trẻ; cách tổ chức trò chơi, hoạt 
động vui chơi của giáo viên mầm non. 

 Hướng dẫn người học vận dụng, lồng 
ghép các phương pháp giáo dục sớm trên 

thế giới vào tổ chức trò chơi, hoạt động 

4 4 

a. Điểm kiểm tra và thi kết thúc học phần 

- Điểm kiểm tra thường xuyên, định kì ( trọng số 
40%) 
  + Kiểm tra thường xuyên (thời gian 

dưới 30 phút): 2 điểm ( hệ số 1) 
            + Kiểm tra định kì (thời gian 50 phút): 2 
điểm (hệ số 2) 

- Thi kết thúc học phần: ( trọng số 60%) 
            + Hình thức thi: Viết 

            + Thời gian: 120 phút 
b. Điều kiện dự thi kết thúc học phần 

- Tham dự ít nhất 80% số thời gian học tập trên 

lớp, đủ các yêu cầu của môn học, học phần và 
có đủ điểm các bài kiểm tra thường xuyên, định 

kì được quy định trong chương trình môn học, 
học phần;  
- Điểm trung bình chung các điểm kiểm tra 

thường xuyên, định kì không thấp hơn 4,0 điểm 
theo thang điểm 10; 



vui chơi cho trẻ mầm non. 

29 

Phương 

pháp giáo 
dục thể chất 

cho trẻ mầm 
non 

giúp người học nắm được mục đích, 
nhiệm vụ, các nguyên tắc giáo dục thể 
chất cho trẻ mầm non; sử dụng các 

phương pháp giảng dạy phù hợp nội dung, 
hình thức giáo dục thể chất cho trẻ mầm 

non; nắm rõ các điều kiện và phương tiện 
đối với từng loại bài tập và hình thức giáo 
dục thể chất. Hướng dẫn sinh viên cách 

lập kế hoạch các nội dung giáo dục thể 
chất cho trẻ phù hợp lứa tuổi, chủ đề ; 

thiết kế phiếu đánh giá sự phát triển vận 
động của trẻ thông qua các bài tập thể 
chất, quá trình tổ chức trò chơi vận động, 

hoạt động học thể dục, hội thể dục thể 
thao .... của giáo viên mầm non; 

3 5 

a. Điểm kiểm tra và thi kết thúc học phần: 

- Điểm kiểm tra thường xuyên, định kì ( trọng số 
40%) 

   + Kiểm tra thường xuyên (thời gian 
dưới 30 phút): 2 điểm ( hệ số 1) 

            + Kiểm tra định kì (thời gian 50 phút): 1 
điểm (hệ số 2) 
- Thi kết thúc học phần: ( trọng số 60%): 

            + Hình thức thi: Viết 
            + Thời gian: 90 phút 

b. Điều kiện dự thi kết thúc học phần 

- Tham dự ít nhất 80% số thời gian học tập trên 
lớp, đủ các yêu cầu của môn học, học phần và 

có đủ điểm các bài kiểm tra thường xuyên, định 
kì được quy định trong chương trình môn học, 

học phần;  
         - Điểm trung bình chung các điểm kiểm tra 
thường xuyên, định kì không thấp hơn 4,0 điểm 

theo thang điểm 10; 

30 

Phát triển và 
tổ chức thực 

hiện 
Chương 

trình Giáo 
dục mầm 
non 

Học phần cung cấp cho người học những 
kiến thức, kĩ năng về phát triển chương 

trình giáo dục mầm non (GDMN) phù hợp 
với yêu cầu thực tiễn và sự thay đổi của 
bậc học mầm non. Dự báo sự thay đổi của 

chương trình giáo dục mầm non trong 
nước và trên thế giới. 

Vận dụng kiến thức đã học lập kế hoạch 
chăm sóc - giáo dục trẻ mầm non, lập kế 
hoạch tiếp cận sự kiện và chương trình 

phát sinh phù hợp với điều kiện thực tiễn 
và tiếp cận với các phương pháp giáo dục 

sớm trên thế giới; thành thục trong tổ chức 
thực hiện chương trình giáo dục mầm non.  

3 4 

 a. Điểm kiểm tra và thi kết thúc học phần 

* Điểm kiểm tra thường xuyên, định kì (Trọng 

số 40%) 
- Kiểm tra thường xuyên (Thời gian dưới 30 
phút): 2 điểm (hệ số 1). 

- Kiểm tra định kì (Thời gian 50 phút): 1 điểm 
(hệ số 2) 

* Thi kết thúc học phần (trọng số 60%): 
- Hình thức thi: Viết 
- Thời gian: 90 phút 

b. Điều kiện dự thi kết thúc học phần 

- Tham dự ít nhất 80% số thời gian học tập trên 

lớp, đủ các yêu cầu của môn học, học phần và 
có đủ các bài kiểm tra thường xuyên, định kì 
được quy định trong chương trình của học phần. 

- Điểm trung bình chung các điểm kiểm tra 
thường xuyên, định kì không thấp hơn 4.0 điểm 

theo thang điểm 10. 



31 

Phòng bệnh 
và đảm bảo 

an toàn cho 
trẻ mầm non 

Học phần gồm có 05 chương cung cấp cho 
sinh viên những  kiến thức cơ bản về một 

số bệnh, tai nạn thường gặp ở trẻ em. Từ 
đó giúp sinh viên có thể áp dụng vào việc 
tổ chức phòng bệnh, đảm bảo an toàn, 

phòng tránh tai nạn, phát hiện bệnh sớm, 
xử lí bước đầu và chăm sóc khi trẻ bị ốm, 

bị tai nạn. Đồng thời, sinh viên được trang 
bị kiến thức, kĩ năng về giáo dục phòng 
bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ mầm 

non, đáp ứng được yêu cầu đổi mới 
chương trình chăm sóc – giáo dục mầm 

non hiện nay. 

2 3 

a. Điểm kiểm tra và thi kết thúc học phần: 

 * Điểm kiểm tra thường xuyên, định kì 

(Trọng số 40%) 
 - Kiểm tra thường xuyên (Thời gian dưới 
30 phút): 1 điểm (Hệ số 1). 

 - Kiểm tra định kì (Thời gian 50 phút): 1 
điểm (Hệ số 2) 

 * Thi kết thúc học phần (Trọng số 60%): 
 - Hình thức thi: Viết 
 - Thời gian: 60 phút 

b. Điều kiện dự thi kết thúc học phần 

- Tham dự ít nhất 80% số thời gian học tập trên 

lớp, đủ các yêu cầu của môn học, học phần và 
có đủ điểm các bài kiểm tra thường xuyên, định 
kì được quy định trong chương trình môn học, 

học phần; 
- Điểm trung bình chung các điểm kiểm tra 

thường xuyên, định kì không thấp hơn 4,0 điểm 
theo thang điểm 10; 

32 

Vệ sinh - 

Dinh dưỡng 
cho trẻ mầm 
non 

Học phần Vệ sinh – Dinh dưỡng được cấu 

trúc thành 02 phần với 05 chương 

 - Phần 1: Vệ sinh gồm có 02 
chương cung cấp cho sinh viên  những 

kiến thức cơ bản về vệ sinh ở trường mầm 
non; vệ sinh chăm sóc trẻ ở trường mầm 
non (nội dung, phương pháp, hình thức 

giáo dục thói quen vệ sinh cho trẻ mầm 
non). 

 - Phần 2: Dinh dưỡng gồm có 03 
chương cung cấp cho sinh viên những 
kiến thức cơ bản về dinh dưỡng và dinh 

dưỡng hợp lí đối với trẻ; năng lượng và 
các chất cần thiết đối với cơ thể trẻ; cách 

sử dụng và chế biến các loại thực phẩm 
thông dụng và an toàn vệ sinh thực phẩm; 
cách thức xây dựng khẩu phần và thực 

đơn cho trẻ ở trường mầm non. Hướng 
dẫn sinh viên thiết kế và tổ chức các hoạt 

động giáo dục dinh dưỡng – sức khỏe theo 

3 3 

 a. Điểm kiểm tra và thi kết thúc học phần: 

 * Điểm kiểm tra thường xuyên, định kì 
(Trọng số 40%) 
 - Kiểm tra thường xuyên (Thời gian dưới 

30 phút): 2 điểm (Hệ số 1). 
 - Kiểm tra định kì  (Thời gian 50 phút): 1 
điểm (Hệ số 2) 

 * Thi kết thúc học phần (Trọng số 60%): 
 - Hình thức thi: Viết 

 - Thời gian: 90 phút 
b. Điều kiện dự thi kết thúc học phần 

- Tham dự ít nhất 80% số thời gian học tập trên 

lớp, đủ các yêu cầu của môn học, học phần và 
có đủ điểm các bài kiểm tra thường xuyên, định 

kì được quy định trong chương trình môn học, 
học phần; 
- Điểm trung bình chung các điểm kiểm tra 

thường xuyên, định kì không thấp hơn 4,0 điểm 
theo thang điểm 10; 



hướng tích hợp cho trẻ theo lứa tuổi ở 
trường mầm non. 

33 

Quản lí và 
Đánh giá 

trong giáo 
dục mầm 

non 

Cung cấp cho người học một cách có hệ 

thống những kiến thức cơ bản về: Nghiệp 
vụ quản lí trường mầm non, quản lí 
nhóm/lớp, trẻ mầm non… Từ đó giúp 

người học vận dụng vào thực tiễn để quản 
lí và xử lí các tình huống có thể gặp trong 

quản lí trường mầm non và công tác quản 
lí chăm sóc giáo dục trẻ. 
 Cung cấp cho người học một cách 

có hệ thống những kiến thức cơ bản về  
đánh giá trong giáo dục mầm non. Vận 

dụng kiến thức đã học thiết kế phiếu đánh 
giá, tìm minh chứng tiến hành đánh giá và 
xử lí kết quả đánh giá cơ sở giáo dục mầm 

non, đánh giá chương trình giáo dục mầm 
non, đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo 

viên mầm non, đánh giá sự phát triển của 
trẻ mầm non. 

3 5 

 a. Điểm kiểm tra và thi kết thúc học phần 

* Điểm kiểm tra thường xuyên, định kì (Trọng 
số 40%) 
 - Kiểm tra thường xuyên (Thời gian dưới 

30 phút): 2 điểm (hệ số 1). 
 - Kiểm tra định kì (Thời gian 50 phút): 2 

điểm (hệ số 2) 
* Thi kết thúc học phần (Trọng số 60%) 
 - Hình thức thi: Viết 

 - Thời gian: 90 phút 
b. Điều kiện dự thi kết thúc học phần 

- Tham dự ít nhất 80% số thời gian học tập trên 
lớp, đủ các yêu cầu của môn học, học phần và 
có đủ điểm các bài kiểm tra thường xuyên, định 

kì được quy định trong chương trình môn học, 
học phần; 

- Điểm trung bình chung các điểm kiểm tra 
thường xuyên, định kì không thấp hơn 4,0 điểm 
theo thang điểm 10; 

34 

Giáo dục trẻ 

mầm non 
bảo vệ môi 

trường 

Bao gồm các cơ sở lí luận chung về giáo 

dục bảo vệ môi trường và giáo dục bảo vệ 
môi trường cho trẻ mầm non. Nội dung, 

phương pháp và cách tổ chức thực hiện 
các hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường 
cho trẻ. 

2* 3 

a. Điểm kiểm tra và thi kết thúc học phần: 

* Điểm kiểm tra thường xuyên, định kì (Trọng 
số 40%) 

- Kiểm tra thường xuyên (Thời gian dưới 30 
phút): 1 điểm (hệ số 1). 
- Kiểm tra định kì (Thời gian 50 phút): 1 điểm 

(hệ số 2) 
* Thi kết thúc học phần (Trọng số 60%): 

- Hình thức thi: Viết 
- Thời gian: 60 phút 
b. Điều kiện dự thi kết thúc học phần 

- Tham dự ít nhất 80% số thời gian học tập trên 
lớp, đủ các yêu cầu của môn học, học phần và 

có đủ điểm các bài kiểm tra thường xuyên, định 



kì được quy định trong chương trình môn học, 
học phần; 
- Điểm trung bình chung các điểm kiểm tra 

thường xuyên, định kì không thấp hơn 4,0 điểm 
theo thang điểm 10; 

35 Nhạc cụ 

- Giới thiệu sơ lược về đàn phím điện tử 
(Organ) 

 - Tư thế ngồi tập đàn 
 - Một số kĩ thuật luyện gam cơ 

bản, bài luyện gam các giọng 
 - Cách soạn hợp âm và tập đệm 
một số bài hát trong chương trình giáo dục 

mầm non 
 - Cách lấy nhạc, tiết tấu, âm sắc, 

các loại nhịp 2/4, 3/4, 4/4 2* 3 

a. Điểm kiểm tra và thi kết thúc học phần: 

* Điểm kiểm tra thường xuyên, định kì (trọng số 

40%) 
- Kiểm tra thường xuyên (thời gian dưới 30 

phút): 2 điểm (hệ số 1). 
- Kiểm tra định kì (thời gian 50 phút): 1 điểm 
(hệ số 2) 

* Thi kết thúc học phần (trọng số 60%): 
- Hình thức thi: Thực hành 

- Thời gian: 05 phút/1 sinh viên 
b. Điều kiện dự thi kết thúc học phần 

- Tham dự ít nhất 80% số thời gian học tập trên 

lớp, đủ các yêu cầu của môn học, học phần và 
có đủ điểm các bài kiểm tra thường xuyên, định 

kì được quy định trong chương trình môn học, 
học phần. 
- Điểm trung bình chung các điểm kiểm tra 

thường xuyên, định kì không thấp hơn 4,0 điểm 
theo thang điểm 10. 

36 

Tổ chức các 
hoạt động 

giáo dục 
mầm non 
theo hướng 

tích hợp 

Cung cấp cho sinh viên hiểu tích hợp là gì, 

mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức các 
hoạt động giáo dục mầm non (GDMN) 
theo hướng tích hợp cho trẻ mầm non. Các 

nội dung, hình thức tích hợp khi tổ chức 
các hoạt động ở mầm non. Các phương 

pháp, hình thức tổ chức các hoạt động 
giáo  dục cho trẻ mầm non theo hướng 
tích hợp. Giới thiệu một số hoạt động tích 

hợp phát triển thể chất, nhận thức, thẩm 
mĩ, tình cảm - kĩ năng xã hội, ngôn ngữ 

cho trẻ mầm non, dinh dưỡng  - sức khỏe 
cho trẻ mầm non. Vận dụng cơ sở lí luận 
đã học lập kế hoạch, tổ chức một số hoạt 

2* 3 

 a. Điểm kiểm tra và thi kết thúc học phần: 

* Điểm kiểm tra thường xuyên, định kì (Trọng 
số 40%) 
- Kiểm tra thường xuyên (Thời gian dưới 30 

phút): 1 điểm (hệ số 1). 
- Kiểm tra định kì (Thời gian 50 phút): 1 điểm 

(hệ số 2) 
* Thi kết thúc học phần (trọng số 60%): 
- Hình thức thi: Viết 

- Thời gian: 60 phút 
b. Điều kiện dự thi kết thúc học phần 

- Tham dự ít nhất 80% số thời gian học tập trên 
lớp, đủ các yêu cầu của môn học, học phần và 
có đủ điểm các bài kiểm tra thường xuyên, định 



động trong chương trình GDMN theo 
hướng tích hợp. 

kì được quy định trong chương trình môn học, 
học phần; 

- Điểm trung bình chung các điểm kiểm tra 
thường xuyên, định kì không thấp hơn 4,0 điểm 
theo thang điểm 10; 

37 

Chuẩn bị 

cho trẻ vào 
lớp 1 

Học phần “ Chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1” 
bao gồm: Những vẫn đề cơ bản về hoạt 

động chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1; các nội 
dung, phương pháp, hình thức tổ chức cho 

trẻ chuẩn bị vào lớp 1; phiếu đánh giá hoạt 
động chuẩn bị cho trẻ vào lớp Một. 

2* 3 

a. Điểm kiểm tra và thi kết thúc học phần: 

* Điểm kiểm tra thường xuyên, định kì (Trọng 

số 40%) 
- Kiểm tra thường xuyên (Thời gian dưới 30 

phút): 1 điểm (hệ số 1). 
- Kiểm tra định kì (Thời gian 50 phút): 1 điểm 
(hệ số 2) 

* Thi kết thúc học phần (trọng số 60%): 
- Hình thức thi: Viết 

- Thời gian: 60 phút 
b. Điều kiện dự thi kết thúc học phần 

- Tham dự ít nhất 80% số thời gian học tập trên 

lớp, đủ các yêu cầu của môn học, học phần và 
có đủ điểm các bài kiểm tra thường xuyên, định 

kì được quy định trong chương trình môn học, 
học phần; 
- Điểm trung bình chung các điểm kiểm tra 

thường xuyên, định kì không thấp hơn 4,0 điểm 
theo thang điểm 10; 

38 

Nghề giáo 

viên mầm 
non 

Học phần “Nghề giáo viên mầm non” 

cung cấp cho sinh viên cao đẳng sư phạm 
mầm non nhiệm vụ, quyền hạn và những 
điều không được làm của người giáo viên 

mầm non; các kĩ năng nghề cụ thể về 
nghiệp vụ chăm sóc, giảng dạy; quá trình 

thanh tra toàn diện người giáo viên mầm 
non; tự đánh giá theo Chuẩn nghề nghiệp 
giáo viên mầm non; chế độ lương, phụ 

cấp, bảo hiểm....của giáo viên mầm non; 
tình huống sư phạm trong công tác của 

giáo viên mầm non. 

2* 3 

 a. Điểm kiểm tra và thi kết thúc học phần: 

* Điểm kiểm tra thường xuyên, định kì (Trọng 
số 40%) 
- Kiểm tra thường xuyên (Thời gian dưới 30 

phút): 1 điểm (hệ số 1). 
- Kiểm tra định kì (Thời gian 50 phút): 1 điểm 

(hệ số 2) 
* Thi kết thúc học phần (trọng số 60%): 
- Hình thức thi: Viết 

- Thời gian: 60 phút 
b. Điều kiện dự thi kết thúc học phần 

- Tham dự ít nhất 80% số thời gian học tập trên 
lớp, đủ các yêu cầu của môn học, học phần và 
có đủ điểm các bài kiểm tra thường xuyên, định 



kì được quy định trong chương trình môn học, 
học phần; 
- Điểm trung bình chung các điểm kiểm tra 

thường xuyên, định kì không thấp hơn 4,0 điểm 
theo thang điểm 10; 

39 

Giáo dục 
hành vi văn 
hóa cho trẻ 

mầm non 

Học phần cung cấp cho sinh viên cao đẳng 
sư phạm mầm non mục tiêu, nội dung, 
phương pháp, hình thức giáo dục hành vi 

văn hoá cho trẻ mầm non; hiểu rõ đặc 
điểm thực hiện hành vi văn hoá của trẻ 

theo từng lứa tuổi từ đó xác định nhiệm 
vụ, lựa chọn nội dung, hình thức, phương 
pháp giáo dục hành vi văn hoá cho trẻ đạt 

hiệu quả; thiết kế các hoạt động giáo dục 
hành vi văn hoá cho trẻ; thiết kế trang trí 

lớp, góc hoạt động, bảng tuyên 
truyền….giáo dục hành vi văn hoá cho trẻ 
mầm non phù hợp chủ đề, lứa tuổi của trẻ; 

bước đầu biết đánh giá hành vi văn hoá 
của trẻ mầm non. 

2* 3 

a. Điểm kiểm tra và thi kết thúc học phần: 

* Điểm kiểm tra thường xuyên, định kì (Trọng 
số 40%) 

- Kiểm tra thường xuyên (Thời gian dưới 30 
phút): 1 điểm (hệ số 1). 

- Kiểm tra định kì (Thời gian 50 phút): 1 điểm 
(hệ số 2) 
* Thi kết thúc học phần (Trọng số 60%): 

- Hình thức thi: Viết 
- Thời gian: 60 phút 

b. Điều kiện dự thi kết thúc học phần 

- Tham dự ít nhất 80% số thời gian học tập trên 
lớp, đủ các yêu cầu của môn học, học phần và 

có đủ điểm các bài kiểm tra thường xuyên, định 
kì được quy định trong chương trình môn học, 

học phần; 
- Điểm trung bình chung các điểm kiểm tra 
thường xuyên, định kì không thấp hơn 4,0 điểm 

theo thang điểm 10; 

40 

Phát triển tư 
duy toán 

học cho trẻ 
Mầm non 

Học phần trang bị cho người học những 
kiến thức, kĩ năng để xây dựng và tổ chức 

thực hiện chương trình Toán Finger Math 
và Toán Soroban phù hợp với từng độ tuổi 
trẻ mầm non;  

Người học biết cách lựa chọn nội dung, 
thiết kế và sử dụng các bài tập toán tư duy 

phù hợp với các độ tuổi của trẻ mầm non. 2* 3 

a. Điểm kiểm tra và thi kết thúc học phần: 

* Điểm kiểm tra thường xuyên, định kì (trọng số 

40%)  
- Kiểm tra thường xuyên (thời gian dưới 30 
phút): 2 điểm (hệ số 1) 

- Kiểm tra định kì (Thời gian 50 phút): 1 điểm 
(hệ số 2) 

* Thi kết thúc học phần (trọng số 60%): 
 - Hình thức thi: Viết. 
- Thời gian: 60 phút. 

b. Điều kiện dự thi kết thúc học phần 

 - Tham dự ít nhất 80% số thời gian 

học tập trên lớp, đủ các yêu cầu của môn học, 
học phần và có đủ điểm các bài kiểm tra thường 
xuyên, định kì được quy định trong chương trình 



môn học, học phần; 
 - Điểm trung bình chung các điểm 
kiểm tra thường xuyên, định kì không thấp hơn 

4,0 điểm theo thang điểm 10. 

41 
Trang trí 
trường, lớp 

mầm non 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức 
chung về trang trí ứng dụng; Nét, mảng và 
màu sắc; Trang trí đường diềm; Gấp cắt 

chữ cái và chữ số; Trang trí trường, lớp 
mầm non; Trang trí sân khấu (hội trường); 

Trang trí theo chủ đề tết. Sử dụng các kiến 
thức về đường nét, đậm nhạt, màu sắc, họa 
tiết …vận dụng trong bài tập phác thảo 

đơn giản cho trang trí trường, lớp mầm 
non như: Vẽ tranh tường; Trang trí diềm 

tường; Cắt chữ cái, chữ số; Trang trí hành 
lang, cửa, góc lớp…sân khấu (hội trường) 
và trang trí theo chủ đề tết.  

2* 3 

a. Điểm kiểm tra và thi kết thúc học phần 

* Điểm kiểm tra thường xuyên, định kì (trọng số 
40%) 

- Kiểm tra thường xuyên (thời gian dưới 30 
phút): 1 điểm (hệ số 1) 

- Kiểm tra định kì (thời gian 50 phút): 1 điểm 
(hệ số 2) 
* Thi kết thúc học phần (trọng số 60%): 

- Hình thức thi: Tự luận.  
- Thời gian làm bài: 90 phút  

b. Điều kiện dự thi kết thúc học phần: 

- Tham dự ít nhất 80% số thời gian học tập trên 
lớp, đủ các yêu cầu của môn học, học phần và 

có đủ điểm các bài kiểm tra thường xuyên, định 
kì được quy định trong chương trình môn học, 

học phần;            
 - Điểm trung bình chung các điểm kiểm tra 
thường xuyên, định kì không thấp hơn 4.0 điểm 

theo thang điểm 10.  

42 
Thể dục 
nhịp điệu 

Học phần trang bị cho sinh viên hiểu biết 
được ý nghĩa, tác dụng của  môn thể dục 

nhịp điệu trong việc rèn luyện sức khỏe 
hằng ngày, hình thành thói quen luyện tập 
TDTT thường xuyên.  Trang bị cho sinh 

viên 7 động tác thể dục nhịp điệu cơ bản: 
diễu hành, chạy bộ, nhảy co duỗi, nâng 

gối, đá cao, bật dạng chân, bật ép dọc 
chân; Phối hợp giữa 7 động tác cơ bản với 
tư thế của tay và thân người; Đội hình và 

xếp tháp; Kết hợp với âm nhạc để tập 
luyện và dàn dựng biểu diễn 01 bài thể 

dục nhịp điệu.   

2* 3 

 - Điểm kiểm tra thường xuyên: 02 điểm (hệ 
số1) (Trọng số 40%) 

- Điểm kiểm tra định kì: 02 điểm (hệ số 2) 
(Trọng số 60%) 
- Hình thức kiểm tra thường xuyên, kiểm tra 

định kì: Thực hành. 
* Người học được dự thi kết thúc học phần khi 

bảo đảm các điều kiện sau: 
 - Tham dự ít nhất 80% số thời gian học 
tập trên lớp, đủ các bài học thực hành, các yêu 

cầu của học phần và có đủ điểm các bài kiểm tra 
thường xuyên, định kì được quy định trong 

chương trình học phần; 
 - Điểm trung bình chung các điểm kiểm 
tra thường xuyên, định kì không thấp hơn 4,0 

điểm theo thang điểm 10. 



 - Người học có giấy xác nhận khuyết tật 
theo quy định thì được thủ trưởng cơ sở đào tạo 

giáo viên xem xét, quyết định ưu tiên điều kiện 
dự thi trên cơ sở người học đó phải bảo đảm 
điều kiện về điểm trung bình các điểm kiểm tra. 

43 
Âm nhạc 
truyền thống 

địa phương 

Học phần gồm 2 tín chỉ trong đó có 18 tiết 
lí thuyết và 12 tiết thực hành, ngoài phần 

mở đẩu tìm hiểu đối tượng, phương pháp 
truyền dạy, ý nghĩa của học phần,  nội 
dung môn học gồm 2 chương và 6 bài 

giúp người học nắm được vai trò của giáo 
dục âm nhạc truyền thống Quan họ, tìm 

hiểu chương trình âm nhạc Quan họ, đặc 
điểm khả năng âm  nhạc, tiếp thu văn hóa 
âm nhạc Quan họ, biết được các phương 

pháp dạy hát và dạy biểu diễn, biết thực 
hành hát ở các giọng lề lối và giọng vặt, 

biết biểu diễn theo phong cách, lề lối 
Quan họ. 

2* 3 

a. Điểm kiểm tra và thi kết thúc học phần: 

* Điểm kiểm tra thường xuyên, định kì (trọng số 

40%) 
- Kiểm tra thường xuyên (thời gian dưới 30 
phút): 1 điểm (hệ số 1). 

- Kiểm tra định kì (thời gian 50 phút): 1 điểm 
(hệ số 2) 

* Thi kết thúc học phần (trọng số 60%): 
- Hình thức thi: Thực hành hát Quan họ 
- Thời gian: 5 phút/1 sinh viên 

b. Điều kiện dự thi kết thúc học phần 

- Tham dự ít nhất 80% số thời gian học tập trên 

lớp, đủ các yêu cầu của môn học, học phần và 
có đủ điểm các bài kiểm tra thường xuyên, định 
kì được quy định trong chương trình môn học, 

học phần. 
- Điểm trung bình chung các điểm kiểm tra 

thường xuyên, định kì không thấp hơn 4,0 điểm 
theo thang điểm 10. 

44 

Tổ chức môi 

trường hoạt 
động cho trẻ 
mầm non 

Học phần cung cấp cho sinh viên 

cơ sở lí luận của việc tổ chức môi trường 

hoạt động cho trẻ mầm non: khái niệm, 

mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nguyên tắc, 

nội dung, cách bố trí, sắp xếp, quy trình 

thiết kế môi trường hoạt động.... 

Vận dụng lí luận đã học thiết kế và 

tổ chức môi trường hoạt động phù hợp cho 

các hoạt động học có chủ đích, hoạt động 

góc, hoạt động ngoài trời trong chương 

trình giáo duc mầm non  và điều kiện thực 

tế ở từng trường mầm non  

2 6 

a. Điểm thi kết thúc học phần (trọng số 100%): 

- Hình thức thi: Viết 

- Thời gian: 60 phút 

b. Điều kiện dự thi kết thúc học phần 

- Tham dự ít nhất 80% số thời 

gian học tập trên lớp, đủ các yêu cầu 

của môn học, học phần được quy định 

trong chương trình môn học, học phần;  



45 

Giáo dục 

hòa nhập và 
hoạt động 
trải nghiệm 

Phần I: Học phần cung cấp cho sinh viên 

kiến thức cơ bản về giáo dục hòa nhập 

(GDHN), các quan điểm, bản chất và 

những tích cực của giáo dục hòa nhập. 

Nội dung, nguyên tắc, cách thực hiện và 

đánh giá trong giáo dục hòa nhập. Từ đó 

tạo môi trường, mở rộng mạng lưới hổ trợ 

giáo dục hòa nhập trong cộng đồng. 

 Phần II: Bao gồm hệ thống lí luận 

về hoạt động trải nghiệm (HĐTN) cho trẻ 

mầm non, nội dung và hình thức tổ chức. 

Hướng dẫn quy trình và thiết kế HĐTN cụ 

thể theo các dạng hoạt động phù hợp với 

trẻ mầm non. 

3 6 

a. Điểm thi kết thúc học phần (trọng số 100%): 

- Hình thức thi: Viết 

- Thời gian: 90 phút 

b. Điều kiện dự thi kết thúc học phần 

Tham dự ít nhất 80% số thời gian 

học tập trên lớp, đủ các yêu cầu của môn 

học, học phần được quy định trong 

chương trình môn học, học phần;  

      

II. Các học phần chương trình đào tạo các ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Toán, Sư phạm Ngữ 

văn, Sư phạm Tiếng Anh K39 

1. Các học phần chung (dành cho hệ CĐSP)   

STT 
Tên môn 

học 
Mục đích môn học 

Số tín 
chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 

Phương pháp đánh giá sinh viên 

1 Tiếng Anh 1 

Giúp sinh viên nâng cao trình độ tiếng 

Anh, củng cố trình độ ngữ pháp, ngữ âm ở 
trình độ tiền trung cấp (Pre-intermediate). 
Nội dung ngữ pháp chủ yếu tập chung vào 

thì hiện tại và quá khứ. Nội dung từ vựng 
bao gồm cách sử dụng giới từ, mạo từ, 

phát triển vốn từ vựng theo các chủ đề 
quen thuộc. Sinh viên có thể sử dụng từ 
vựng ngữ pháp đã học để thực hành kỹ 

năng nghe nói, đọc viết theo các chủ đề 
quen thuộc hàng ngày đáp ứng theo yêu 

cầu chuẩn đầu ra. 

2 1 

 - Để đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần: 

Điểm đánh giá bộ phận phải đạt > 3 theo thang 
điểm 10. 
1. Điểm đánh giá bộ phận: trọng số 30%, được 

tính bằng TBT của các điểm sau: 
1 điểm chuyên cần - hệ số 1 

1 điểm kiểm tra thường xuyên – hệ số 1 
1 điểm thi giữa kì hệ số 2 



2 Tiếng Anh 2 

Học phần cung cấp cho SV những kiến 
thức cơ bản về ngữ pháp, từ vựng tiếng 
Anh và giúp SV nâng cao năng lực sử 

dụng các kĩ năng giao tiếp căn bản ở cuối 
trình độ tiền trung cấp (Pre-intermediate). 

Nội ngữ pháp bao gồm các dạng cấu trúc 
của thì hiện tại hoàn thành, thì quá khứ 
hoàn thành, câu bị động, câu gián tiếp, câu 

điều kiện. SV có thể sử dụng từ vựng và 
ngữ pháp đã học để nâng cao kĩ năng 

nghe, nói, đọc, viết theo các chủ đề quen 
thuộc  đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra. 

2 2 

 - Để đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần: 
Điểm đánh giá bộ phận phải đạt > 3 theo thang 
điểm 10. 

1. Điểm đánh giá bộ phận: trọng số 30%, được 
tính bằng TBT của các điểm sau: 

1 điểm chuyên cần - hệ số 1 
1 điểm kiểm tra thường xuyên – hệ số 1 
1 điểm thi giữa kì hệ số 2 

3 

CNTT & 
ứng dụng 

CNTT trong 
dạy học 

Trang bị kiến thức cơ bản về tin học và 
máy tính điện tử, một số phần mềm thông 

dụng trên máy tính có ứng dụng trong dạy 
học: phần mềm soạn thảo văn bản, phần 

mềm trình diễn. 
Giúp cho sinh viên có kiến thức cơ bản về 
Internet và khai thác thông tin từ Internet, 

thư điện tử…. 

2 3 

Điều kiện đánh giá kết quả học phần: Sinh viên 
phải tham gia và có điểm đánh giá của tất cả các 

buổi thực hành. 
 - Điểm đánh giá thực hành: gồm 4 điểm (hệ số 

1). 
 Điểm học phần: Trung bình chung của 4 điểm 
đánh giá thực hành. 

2 

Những 

nguyên lý 
cơ bản của 
chủ nghĩa 

Mác-Lênin 
1 

Nắm được sự thống nhất của ba bộ phận 
cấu thành chủ nghĩa Mác - Lênin. - Nội 

dung cơ bản về thế giới quan và phương 
pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin dựa 
trên quan điểm duy vật về vật chất và ý 

thức; phép biện chứng duy vật; chủ nghĩa  

2 1 

 - Điểm đánh giá bộ phận phải đạt > 3 theo 
thang điểm 10.- Điểm đánh giá bộ phận:+ 1 

điểm chuyên cần (hệ số 1) gồm:  chuẩn bị bài 
học ở nhà, nhận thức và thái độ tham gia thảo 
luận.

+ 2 điểm kiểm tra thường xuyên (hệ số 1).
Điểm đánh giá bộ phận hệ số 1. 1 điểm thi giữa 

kì hệ số 2 

5 

Những 

nguyên lý 
cơ bản của 

chủ nghĩa 
Mác-Lênin 
2 

 
Giúp cho sinh viên hiểu được những lý 
luận cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin về 

phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, về 
chủ nghĩa xã hội. 

 Xác lập cơ sở lý luận cơ bản nhất để từ đó 
có thể tiếp cận được nội dung môn học Tư 
tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối CM của 

ĐCS Việt Nam. 

3 2 

 - Điểm đánh giá bộ phận phải đạt > 3 theo 
thang điểm 10. 
- Điểm đánh giá bộ phận: 

+ 1 điểm chuyên cần (hệ số 1): đánh giá tham 
gia làn bản thu hoạch, thảo luận, xây dựng bài... 

 + 3 điểm kiểm tra thường xuyên. 1 điểm thi 
giữa kì hệ số 2 



6 
Tư tưởng 
Hồ Chí 
Minh 

Giúp cho sinh viên nắm được nội dung cơ 
bản môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự 
vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa 

Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt 
Nam. 

-   Hình thành cho sinh viên kỹ năng trình 
bày… 

2 3 

 - Các điểm đánh giá bộ phận được tính bằng 
trung bình trung của các điểm sau: 
+ Điểm chuyên cần: Bao gồm dự lớp, nhận thức, 

thái độ tham gia thảo luận, tinh thần xây dựng 
bài…(hệ số 1) 

+ Điểm kiểm tra thường xuyên: mỗi tín chỉ có 
một bài kiểm tra (hệ số 1) 
+ 1 điểm thi giữa kì hệ số 2 

7 

Đường lối 
cách mạng 
của ĐCS 

VN 

 - Hoàn cảnh lịch sử, quá trình thành lập 

Đảng Cộng sản Việt Nam – Chủ thể hoạch 
định đường lối cách mạng Việt Nam. 

 - Những kiến thức cơ bản, có hệ thống về 
đường lối cách mạng của Đảng bao gồm 
hệ thống quan điểm, chủ trương về mục 

tiêu… 

3 4 

 - Điểm đánh giá bộ phận phải đạt > 3 theo 

thang điểm 10. 
- Điểm đánh giá bộ phận ( hệ số 1, trọng số  là 

30% )gồm: 
 + 1 điểm chuyên cần:Đánh giá làm bài tập, thảo 
luận đầy đủ,  hăng hái phát biểu xây dựng bài... 

 + 3 điểm kiểm tra thường xuyên. 
 + 1 điểm thi giữa kì hệ số 2 

8 
Pháp luật 

đại cương 

Trang bị cho SV những kiến thức cơ bản  

về nhà nước và pháp luật nói chung, về 
nhà nước và pháp luật VN nói riêng. Từ 
đó SV vận dụng kiến thức đã học trong 

việc xử lí các vấn đề liên quan đến pháp 
luật tại nơi làm việc và cộng đồng dân 

cư… 

2 5 

 - Điểm đánh giá bộ phận ( 30% tổng số điểm 

học phần)           + 2 điểm thường xuyên: thời 
gian làm bài: 50 phút. + 1 điểm chuyên cần : Dự 
lớp, đi học đủ đúng giờ, làm bài tập, thảo luận 

đầy đủ, hăng hái phát biểu xây dựng bài.
 1 điểm thi giữa kì hệ số 2 

9 

Quản lí 

hành chính 
nhà nước – 

Quản lý 
ngành giáo 
dục và đào 

tạo 

 
 Trang bị cho sinh viên những kiến thức 

cơ bản về quản lý hành chính Nhà nước và 
quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo để trở 
thành nhà giáo có thể hoàn thành nhiệm 

vụ, chức trách của một công chức ngành 
Giáo dục và Đào tạo. Phục vụ cho việc 

quản lí nhà nước. 

2 6 

 - Điểm đánh giá bộ phận ( 30% tổng số điểm 
học phần) 

           + 2 điểm thường xuyên: thời gian làm 
bài: 50 phút. 
 + 1 điểm chuyên cần : Dự lớp, đi học đủ đúng 

giờ, làm bài tập, thảo luận đầy đủ, hăng hái phát 
biểu xây dựng bài. 

 1 điểm thi giữa kì hệ số 2 



10 
Giáo dục thể 
chất 1 

 
 Sinh Trang bị cho sinh viên  lịch sử hình 
thành và phát triển TDTT việt nam; những 

khái niệm cơ bản về: sức khỏe, thể chất và 
TDTT; ý nghĩa, tác dụng của TDTT đối 

với con người; nắm được chương trình 
GDTC và những yêu cầu của môn học đối 
với  

1* 1 

 - Điểm chuyên cần: 01 điểm (hệ số 1) được 
nghiệm thu qua kiểm tra việc tự học, tự nghiên 
cứu, tự tập thực hành và tham dự các tiết học. 

- Kiểm tra giữa học phần: 01 điểm (hệ số 2) 
- Kiểm tra: 01 điểm (hệ số1) 

* Hình thức kiểm tra giữa học phần, kiểm tra 
thực hành 

11 
Giáo dục thể 
chất 2 

  

Trang bị cho sinh viên có những hiểu biết 
cơ bản về kiểm tra và tự kiểm tra y học 

TDTT, chấn thương và cách phòng ngừa 
trong tập luyện TDTT, để đảm bảo 
phương pháp tập luyện khoa học. 

Sinh viên nắm được những kỹ thuật cơ 
bản của các môn: Nhẩy cao úp 

1* 2 

 - Điểm chuyên cần: 01 điểm (hệ số 1) được 

nghiệm thu qua kiểm tra việc tự học, tự nghiên 
cứu, tự tập thực hành và tham dự các tiết học. 

- Kiểm tra giữa học phần: 01 điểm (hệ số 2) 
- Kiểm tra: 01 điểm (hệ số1) 
* Hình thức kiểm tra giữ học phần, kiểm tra thực 

hành 

12 

Đường lối 
quốc phòng 
và an ninh 

của Đảng 
cộng sản 

Việt Nam 

Giáo dục cho SV những kiến thức khoa 

học cơ bản về Đường lối quân sự của 
Đảng và Nhà nước ta hiện nay  để xây 
dựng niềm tin khoa học, rèn luyện phẩm 

chất cách mạng và lý tưởng XHCN cho 
sinh viên . 

3* 1 

 - Điểm đánh giá bộ phận: 

       + 01 điểm chuyên cần: Bao gồm dự lớp, 
nhận thức, thái độ tham gia thảo luận, tinh thần 
xây dựng bài…(hệ số 1) 

       + 02 điểm kiểm tra thường xuyên. 
1 điểm thi giữa kì hệ số 2 

13 
Công tác 
quốc phòng 

và an ninh 

 Giáo dục cho SV những  kiến thức khoa 
học cơ bản về công tác quốc phòng - an 

ninh của Đảng; về truyền thống đánh giặc 
ngoại xâm của dân tộc, về nghệ thuật quân 

sự Việt Nam; về chiến lược “diễn biến hòa 
bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực t 

2* 2 

 - Điểm đánh giá bộ phận:      + Một điểm 
chuyên cần: Bao gồm dự lớp, nhận thức, thái độ 

tham gia thảo luận, tinh thần xây dựng bài…(hệ 
số 1)    + Hai điểm kiểm tra thường xuyên.  

1 điểm thi giữa kì hệ số 2 



14 
Quân sự 
chung 

       Trang bị cho SV kiến thức chung về 
quân sự phổ thông, những kỹ năng quân 
sự cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu xây 

dựng củng cố lực lượng vũ trang nhân dân 
sẵn sàng tham gia lực lượng DQTV, Dự bị 

động viên và thực hiện nghĩa vụ quân sự 
bảo vệ tổ quốc. 

2* 3 

 - Điểm đánh giá bộ phận: 
      + Một điểm chuyên cần: Bao gồm dự lớp, 
nhận thức, thái độ tham gia thảo luận, tinh thần 

xây dựng bài…(hệ số 1) 
    + Hai điểm kiểm tra thường xuyên. 

  1 điểm thi giữa kì hệ số 2 

15 

Kĩ thuật 

chiến đấu  
bộ binh và 
chiến thuật 

a- Giúp cho người học nắm được lịch sử 

ra đời, phát triển, tổ chức biên chế, trang 
bị, nhiệm vụ, nguyên tắc sử dụng các 

quân, binh chủng trong tác chiến hiệp 
đồng quân, binh chủng đồng thời củng cố 
niềm tin nâng cao ý thức trách nhiệm và 

vận dụng linh hoạt trong chiến đấu. 

4* 4 

 - Điểm đánh giá bộ phận: 

     + 1 điểm chuyên cần: Bao gồm dự lớp, nhận 
thức, thái độ tham gia thảo luận, tinh thần xây 

dựng bài…(hệ số 1) 
    + 2 điểm kiểm tra thường xuyên. 
 1 điểm thi giữa kì hệ số 2 

2. Các học phần chuyên ngành: GDMN 

1 
Tâm lý học 

mầm non  

Phần1: Tập trung trình bày một cách có  
hệ thống những kiến thức cơ bản, đại 

cương về tâm lý con người, cụ thể: bản 
chất hiện tượng tâm lí, chức năng tâm lí, 
thấy được các mặt của đời sống tâm lí, 

thấy được các mặt của đời sống tâm lí.  
Phần 2:  Học phần tâm lí học trẻ em. Cung 

cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản, 
hiện đại về trình độ phát triển tâm lí trẻ 
em qua từng giai đoạn . 

4 1 

 - Điểm đánh giá bộ phận: trọng số 30%, được 
tính bằng TBT của các điểm sau: 

+ 1 điểm chuyên cần (dự lớp theo quy chế, kết 
quả tự  học, thái độ tham gia các bài thảo luận) - 
hệ số 1 

+ 2 điểm kiểm tra thường xuyên- hệ số 1 
+1 điểm thi giữa kì - hệ số 2 

2 
Giáo dục 
học mầm 

non 

 Phần 1: Trình bày hệ thống lí luận chung 

nhất về khoa học giáo dục: tính chất , chức 
năng vị trí của bậc mầm non  trong hệ  

thống giáo dục quốc dân, mục tiêu đào tạo 
bậc mầm non nói riêng. Những đặc điểm 
lao động sư phạm của người giáo viên. 

Phần 2: Trang bị kiến thức về nội dung 
giáo dục toàn diện cho trẻ mầm non: Nội 

dung, phương pháp , hình thức tổ chức 
hoạt động  vui chơi, ngày lễ, ngày hội cho 
trẻ mầm non. Đồng thời cung cấp những 

6 2 

 - Điểm đánh giá bộ phận: trọng số 30%, được 

tính bằng TBT của các điểm sau:+ 1 điểm 
chuyên cần (dự lớp theo quy chế, thái độ và chất 

lượng tham gia các bài thảo luận) - hệ số 1
+ 2 điểm kiểm tra quá trình - hệ số 1
+ 1 điểm thi giữa kì - hệ số 2

- Điểm  



khái niệm, các loại hình, cách thức quản lí 
trong giáo dục hòa nhập đối với trẻ khuyết 
tật.  

3 Tiếng Việt 

Học phần cung cấp cho SV những kiến 

thức sơ giản về ngữ âm, từ vựng Tiếng 
Việt; về ngữ pháp và ngữ pháp căn bản 

TV. Nội dung học phần cung cấp cấp 
những kiến thức cơ sở quan trọng để SV 
có năng lực tiếp thu các kĩ năng về PP 

phát triển ngôn ngữ cho trẻ MN.  

2 1 

 -  Điểm đánh giá bộ phận: trọng số 30%, được 

tính bằng TBC của các điểm sau: 
 + Điểm chuyên cần: 1 điểm (hệ số 1) 

 + Điểm thực hành, thảo luận: 1 điểm (hệ số 1) 
 + Thi/ kiểm tra giữa kì: 1 điểm (hệ số 2) 
 - Điểm thi kết thúc học phần: 1 điểm (trọng số 

70 

4 Văn học 

Học phần cung cấp kiến thức để phát triển 

cho sinh viên MN những hiểu biết cơ bản 
về lí luận văn học liên quan trực tiếp đến 

các tác phẩm văn học trong chương trình 
mầm non; những kiến thức trọng tâm về 
văn học thiếu nhi, văn học dân gian Việt 

Nam.  

2 2 

 -  Điểm đánh giá bộ phận: trọng số 30%, được 

tính bằng TBC của các điểm sau: 
 + Dự lớp (chuyên cần): 01 điểm (hệ số 1) 

 + Thực hành: 01 điểm (hệ số 1) 
 + Thi/kiểm tra giữa kì: 01 điểm (hệ số 2) 
 - Điểm thi kết thúc học phần: 1 điểm (trọng số 

70%) 

5 

Mĩ thuật và 

đồ chơi trẻ 
em 

Học phần cung cấp kiến thức để phát triển 
cho sinh viên MN những hiểu biết cơ bản 

về llí luận chung về nghệ thuật tạo hình 
như kiến thức về: Luật xa gần và  tỷ lệ 

người, phương pháp vẽ theo mẫu, vẽ trang 
trí, vẽ tranh đề tài, phóng tranh và vẽ tranh 
minh hoạ.   

- Nắm được khái niệm về đồ chơi, nguyên 
tắc làm  

3 1 

 - Điều kiện dự thi kết thúc học phần: Điểm 
đánh giá bộ phận ≥ 3. 

 Điểm TB học phần gồm 2 điểm đánh giá được 
qui định như sau 

 - Điểm đánh giá bộ phận trọng số 30% , được 
tính bằng TBC của các điểm sau: 
 + 1 điểm chuyên cần: hệ số 1 

 + 1điểm kiểm tra giữa 

6 Âm nhạc  

 Học phần cung cấp kiến thức để phát 

triển cho sinh viên MN những hiểu biết cơ 
bản về Nhạc lý phổ thông.  - Người học 
nắm được các kĩ năng đọc nhạc và hát lời 

ca một số bài hát ở các giọng. Đô trưởng, 
Son trưởng, Pha trưởng và La thứ, Rê thứ, 

Mi thứ trong chương trình giáo dục âm 
nhạc ở trường 

3 2 

Điểm TBC học phần gồm 2 loại điểm - Điểm 

đánh giá bộ phận trọng số 30%, được tính bằng 
TBC của các điểm sau:       + 1 điểm kiểm tra 
thường xuyên: hệ số 1     + 1 điểm đánh giá nhận 

thức thảo luận, tự học: hệ số 1
        + 1điểm kiểm tra giữa kì: hệ số 2 



7 
Múa và dàn 

dựng múa 

Học phần cung cấp kiến thức để phát triển 
cho sinh viên MN những hiểu biết cơ bản 
về nghệ thuật múa, một số động tác múa 

căn bản; ứng dụng các động tác múa  
Những  phương pháp dạy trẻ múa và vận 

động theo nhạc. 
Thực hành một số động tác múa cơ bản 
của dân tộc Kinh và dân tộc ít người.  

2 3 

Điểm học phần =  0,3 x điểm ĐGBP + 0,7 điểm 
thi kết thúc học phần 
- Trong đó điểm đánh giá bộ phận (ĐGBP) có 

trọng số 30% được tính bằng trung bình cộng 
(được làm tròn đến một chữ số thập phân) của 

các điểm sau: 
+ Điểm chuyên cần: 1 điểm (hệ số 1) 
+ 1 điểm thi giữa kì hệ số 2 

8 

Sự phát 

triển thể 
chất trẻ em 
lứa tuổi 

mầm non 

Cung cấp cho SV những kiến thức cơ bản 

về  cơ sở lí luận của PP phát triển thể chất 
của trẻ mầm non (các thời kì phát triển cơ 
thể trẻ, các chỉ số đánh giá và các yếu tố 

ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất của 
trẻ) 

 - SV hiểu được các đặc điểm cơ bản về sự 
phát triển thể chất trẻ em lứa tuổi mầm 
non. 

2 1 

Điểm TB học phần gồm 2 điểm đánh giá được 

qui định như sau: 
 * Điểm đánh giá bộ phận (ĐGBP) có trọng số 
30%, được tính bằng trung bình trung của các 

điểm sau: 
 - Điểm chuyên cần (dự lớp, tham gia thảo luận/ 

thực hành): 1điểm (hệ số 1) 
 1 điểm thi giữa kì hệ số 2  

9 

Phương 

pháp phát 
triển ngôn 

ngữ cho trẻ 
mầm non 

Cung cấp cho SV những kiến thức cơ bản 
về  cơ sở lí luận của PP phát triển ngôn 

ngữ cho trẻ mầm non: Đối tượng, nhiệm 
vụ. Nội dung, phương pháp và hình thức 
tổ chức dạy trẻ phát triển ngôn ngữ . 

Có kĩ năng thiết kế và tổ chức các hoạt 
động phát triển ngôn ngữ cho trẻ  

2 3 

 -  Điểm đánh giá bộ phận trọng số 30%, được 
tính bằng TBC của các điểm sau: 

 + Dự lớp (chuyên cần): 1 điểm (hệ số 1) 
 + Thảo luận, thực hành, soạn giảng: 1 điểm (hệ 
số 2) 

 + Thi/kiểm tra giữa kì: 1 điểm (hệ số 2) 
 - Điểm thi kết thúc học phần: 1 điểm (trọng số 

30%) 

10 

PP tổ chức 

cho trẻ MN 
làm quen 

với văn học 

Học phần trang bị cho sinh viên những 
kiến thức cơ bản và nâng cao về các 

phương pháp, các hình thức tổ chức giờ 
dạy làm quen với tác phẩm văn học ở 
trường mầm non. 

Sinh viên được rèn luyện năng lực phân 
tích, cảm thụ  

2 5 

 -  Điểm đánh giá bộ phận: trọng số 30%, được 
tính bằng TBC của các điểm sau: + Dự lớp 

(chuyên cần): 01 điểm  (hệ số 1)  + Thực hành - 
thảo luận: 01 điểm (hệ số 2) + Thi/ Kiểm tra 
giữa học phần: 01 điểm (hệ số 2).  

- Điểm thi kết thúc học phần: 1 điểm  



11 

Phương 
pháp hình 

thành biểu 
tượng toán 

cho trẻ mầm 
non 

Học phần trang bị cho sinh viên những 
vấn đề cơ bản dạy trẻ làm quen với toán. 
Nội dung, phương pháp hình thành các 

biểu tượng về số lượng, con số, phép đếm 
cho trẻ mầm non, các biểu tượng về kích 

thước, hình dạng, định hướng không gian 
và thời gian cho trẻ mầm non. 

3 5 

 - Điểm bộ phận có trọng số 30% được tính bằng 
trung bình các điểm sau (làm tròn đến 1 chữ số 
phần thập phân):  

+ Điểm chuyên cần: 1 điểm (hệ số 1) 
+ Điểm kiểm tra thường xuyên: 1 điểm (hệ số 1) 

+ Điểm thực hành tập giảng: 1 điểm (hệ số 2) 
+ 1 điểm thi giữa kì hệ số 2 

12 

PP  tổ chức 
hoạt động 
tạo hình cho 

trẻ mầm non 

Học phần trang bị cho sinh viên đặc điểm 

hình thành phát triển hoạt động tạo hình 
của trẻ em.  

Hiểu được vai trò của hoạt động tạo hình 
trong việc giáo dục toàn diện cho trẻ em.  
 Hiểu được mục đích nhiệm vụ và nội 

dung cơ bản của hoạt động tạo hình cho 
trẻ 

3 3 

 - Điều kiện dự thi kết thúc học phần: Điểm 

đánh giá bộ phận ≥ 3. 
Điểm trung bình gồm 2 loại điểm: 

- Điểm đánh giá bộ phận trọng số 30%  được 
tính bằng TBC của các điểm sau : 
 + 1 điểm chuyên cần (hệ số 1) 

+1 điểm kiểm tra thường xuyên (hệ số 1) 
 + 1 điểm thi giữa kì hệ số 2 

13 

Phương 

pháp giảng 
dạy và tổ 
chức hoạt 

động âm 
nhạc cho trẻ 

mầm non 

Trang bị cho sinh viên cơ sở lí luận và 
phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ 

trong truờng mầm non. Trên cở sở nắm 
được đặc điểm tâm, sinh lí lứa tuổi của trẻ 

có liên quan đến các hoạt động âm nhạc, 
sinh viên có kĩ năng nghiệp vụ dạy trẻ 
hoạt động âm nhạc. 

  

3 4 

Điểm TBC học phần gồm 2 loại điểm 
 - Điểm đánh giá bộ phận trọng số 30%, được 

tính bằng TBC của các điểm sau: 
  + 1 điểm kiểm tra thường xuyên: hệ số 1 

  + 1 điểm đánh giá nhận thức thảo luận, tự học: 
hệ số 1 
  + 1 điểm thi giữa kì hệ số 2 

14 

PP khám 

phá khoa 
học về 

MTXQ  

Trang bị cho sinh viên cơ sở lí luận và nội 
dung, phương pháp, quy trình  và cách 

tiến hành tổ chức cho trẻ hoạt động khám 
phá khoa học về MTXQ. Hình thành và 
rèn luỵện cho sinh viên một số kỹ năng 

như: kỹ năng tổ chức cho trẻ khám phá 
khoa học về MTXQ. 

3 5 

 - Điểm đánh giá bộ phận : 30%
+ Điểm chuyên cần : 1 điểm HS1

+ Điểm kiểm tra thực hành: 2 điểm HS2
- Điểm thi kết thúc học phần :  Tự luận 90 phút, 
trọng số 70% 

15 

Tổ chức 

HĐVC cho 
trẻ mầm non 

Trang bị cho sinh viên cơ sở lí luận và 

phương pháp, hiểu rõ vị trí của hoạt động 
vui chơi so với các hoạt động khác cũng 

như vai trò của giáo viên trong tổ chức 
hoạt động vui chơi cho trẻ ở trường mầm 
non; 

SV biết lựa chọn, sử dụng phương pháp 
phù hợp với từng trò chơi và lứa tuổi của 

5 4 

- Điểm đánh giá bộ phận: 4 bài (trọng số 30%) 

 + Dự lớp (chuyên cần): 1 điểm (hệ số 1) 
+ Bài kiểm tra: 1 điểm (hệ số 1) 

+ Bài thực hành:1 điểm ( hệ số 2) 
+ Bài thu hoạch:1 điểm ( hệ số 2) 
- Thi cuối kỳ: Tự luận 120 



trẻ mầm non 

16 
PP GD thể 
chất cho trẻ 
mầm non 

Trang bị cho sinh viên cơ sở lí luận và 
phương pháp đặc điểm phát triển vận động 
của trẻ lứa tuổi mầm non từ đó biết lựa 

chọn, hướng dẫn các loại bài tập thể chất 
cho trẻ đạt hiệu quả 

- Nắm được kỹ thuật thực hiện từng loại 
bài tập thể chất ở trường mầm non (Bài 
tập phát triển thể chất cho trẻ mầm non) 

3 5 

- Điểm đánh giá bộ phận: 3 bài(trọng số 30%) 
  + Dự lớp (chuyên cần): 1 điểm (hệ số 1) 
 + Kiểm tra giữa kỳ (thực hành)         : 1 điểm 

(hệ số 2) 
+ Bài kiểm tra: 1 điểm ( hệ số 2) 

- Thi cuối kỳ: 1 bài thực hành 

17 

Chương 
trình và tổ 

chức thực 
hiện chương 

trình giáo 
dục mầm 
non 

Trang bị cho sinh viên cơ sở lí luậ, các 
khái niệm, ý nghĩa, cách tiếp cận và các 
bước phát triển chương trình giáo dục 

mầm non. 
-  Cung cấp kiến thức về cách lập các loại 

kế hoạch phát triển chương trình giáo dục 
mầm non. 
- Sinh viên nắm được các chủ đề và các 

nội dung tổ chức thực hiện chương trình. 

3 4 

 - Điểm đánh giá bộ phận: trọng số 30%, được 
tính bằng TBC của các điểm sau: 
+ 1 điểm chuyên cần (dự lớp theo quy chế, kết 

quả tự  học) - hệ số 1 
+ 2 điểm thảo luận,thực hành - hệ số 2 

- Thi kết thúc học phần:  Hình thức thi tự luận, 
thời gian 90 phút. 

18 

Phòng bệnh 
và đảm bảo 

an toàn cho 
trẻ mầm non 

- Sinh viên nắm được quá trình tăng 
trưởng về thể chất và sự phát triển tâm vận 

động ở trẻ,  hiểu rõ các nội dung chăm sóc 
sức khoẻ ban đầu cho trẻ 
Nắm được nguyên nhân, triệu chứng, cách 

phòng bệnh và điều trị của một số bệnh 
thường gặp ở trẻ. 

2 3 

1. Điểm đánh giá bộ phận: trọng số 70%, được 
tính bằng TBT của các điểm sau: 

- 1 điểm chuyên cần (dự lớp theo quy chế, kết 
quả tự  học) - hệ số 1 
- 1 điểm đánh giá ý thức học và các bài thực 

hành trên lớp – hệ số 2 
2. Điểm thi kết thúc học phần: Thi thực hành 

19 

Vệ sinh - 
Dinh dưỡng 

cho trẻ mầm 
non 

- Sinh viên nắm được hệ thống những tri 

thức cơ bản về vệ sinh trẻ em, bao gồm: 
Vi sinh vật và kí sinh trùng gây bệnh 
thường gặp; các biện pháp diệt khuẩn và 

ứng dụng trong các trường mầm non. Yêu 
cầu và cách tiến hành vệ sinh trường.  

3 3 

 - Điểm đánh giá bộ phận : 30%+ Điểm chuyên 

cần : 1 điểm HS1+ Điểm kiểm tra thực hành: 2 
điểm HS2- Điểm thi kết thúc học phần :  1 điểm  
thi tự luận, trọng số 70%12. Thang điểm: Thang 

điểm 10, làm tròn đến 1 chữ số thập phân, sau 
đó được chuyển thành thang điểm chữ. 



20 

Quản lí và 

Đánh giá 
trong giáo 
dục mầm 

non 

Giúp sinh viên 
-  Nắm được một cách có hệ thống những 
tri thức cơ bản về quản lý giáo dục mầm 

non và quản lý trường/lớp mầm non. 
- Nắm được kiến thức cơ bản về đánh giá 

trong GDMN 
- Bước đầu hình thành một số kỹ năng về 
nghiệp vụ quản lí, đánh giá. 

3 5 

 - Điểm đánh giá bộ phận: trọng số 30% 
- 1 điểm chuyên cần  - hệ số 1 
- 1 điểm các bài thảo luận - hệ số 2 

- 1 điểm thực hành – hệ số 2 
- Điểm thi kết thúc học phần :  1 điểm  thi tự 

luận, trọng số 70% 

21 Nhạc cụ  

Cung cấp cho SV hiểu về cấu tạo, tính 

năng hoạt động của đàn organ. Rèn kĩ 
năng tập luyện các bài đàn, thực hành ở 

các giọng trưởng, thứ. 
2 5 

. Điểm đánh giá bộ phận: trọng số 70%, được 

tính bằng TBT của các điểm sau: 
- 1 điểm chuyên cần (dự lớp theo quy chế, kết 

quả tự  học) - hệ số 1 
- 1 điểm đánh giá ý thức học và các bài thực 
hành trên lớp – hệ số 2 

2. Điểm thi kết thúc học phần: Thi thực hành 

22 

Giáo dục 

bảo vệ môi 
trường cho 

trẻ MN 

-  Sinh viên nắm được hệ thống những vấn 
đề lý luận về môi trường hoạt động của trẻ 

mầm non và cách tổ chức môi trường hoạt 
động cho trẻ mầm non 

 - SV lập kế hoạch, thiết kế và tổ chức môi 
trường hoạt động phù hợp cho trẻ. 

2* 6 

 - Điểm thi kết thúc học phần:  1 điểm, thi tự 
luận thời gian 60 phút 

23 

Tổ chức các 
hoạt động 

giáo dục 
mầm non 

theo hướng 
tích hợp  

-  Sinh viên nắm được hệ thống những vấn 

đề lý luận về môi trường hoạt động của trẻ 
mầm non và cách tổ chức môi trường hoạt 
động cho trẻ mầm non 

- SV lập kế hoạch, thiết kế và tổ chức môi 
trường hoạt động phù hợp cho trẻ  mầm 

non. 

2* 6 

 - Điểm thi kết thúc học phần:  1 điểm, thi tự 

luận thời gian 90 phút 

24 
Nghề giáo 
viên Mầm 

non 

- Hiểu rõ vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn, 
những điều không được làm của người 

giáo viên mầm non. 
- Hiểu được nội dung, hình thức và mô tả 
được quá trình thanh tra toàn diện người 

giáo viên mầm non. 
- Hiểu về chế độ làm việc, quyền lợi giáo 

viên mầm non. 

2* 6 

 - Điểm đánh giá bộ phận: 2 bài (trọng số 30%) 
+ Điểm chuyên cần: 1 điểm ( hệ số 1) 

+ Điểm bài kiểm tra: 1 điểm ( hệ số 2) 
- Thi cuối kì: Tự luận 90 phút (trọng số 70%) 



25 
Chuẩn bị 
cho trẻ vào 
lớp1  

- Hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, các nội dung, 
kĩ năng cần thiết để cho trẻ vào lớp 1. Các 
PP, hình thức điều kiện cần thiết để tổ 

chức hoạt động chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1. 
Vận dụng tổ chức một số hoạt động học 

tập, vui chơi nhằm hình thành tâm lí thể 
lực, các kĩ năng chuẩn bị sẵn sàng cho tre 
vào lớp 1. 

2* 6 

- Điểm đánh giá bộ phận: 2 bài (trọng số 30%) 
+ Điểm chuyên cần: 1 điểm ( hệ số 1) 
+ Điểm bài kiểm tra: 1 điểm ( hệ số 2) 

- Thi cuối kì: Tự luận 90 phút (trọng số 70%) 

26 
Thực tập sư 

phạm 1 (2T) 

 - Củng cố, hệ thống hóa kiến thức, kĩ 

năng đã được học và thực hành ở năm thứ 
1 và để chuẩn bị tốt cho đợt thực tập ở 

năm thứ 3. 
 - Giúp sinh viên sư phạm đi sâu tìm hiểu 
thực tế giáo dục, tiếp xúc với trẻ và giáo 

viên trường Mầm non. 

2 4 

Toàn bộ nội dung đợt TTSP của giáo sinh đều 

được đánh giá bằng cách cho điểm theo thang 
điểm 10 và làm tròn đến một chữ số thập phân. 

Việc đánh giá được thực hiện thông qua các 
phiếu đánh giá cụ thể cho từng nội dung. Từng 
mặt hoạt động trong một nội dung. 

27 
Thực tập sư 
phạm 2 (6T) 

Giúp sinh viên sư phạm nâng cao nhận 
thức về vai trò của giáo dục trong sự 

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước, nắm vững những quy định về nhiệm 
vụ, quyền hạn của người giáo viên, trên cơ 

sở đó phấn đấu trở thành giáo viên giỏi.  

4 6 

Toàn bộ nội dung đợt TTSP của giáo sinh đều 
được đánh giá bằng cách cho điểm theo thang 

điểm 10 và làm tròn đến một chữ số thập phân. 
Việc đánh giá được thực hiện thông qua các 
phiếu đánh giá cụ thể cho từng nội dung. Từng 

mặt hoạt động trong một nội dung. 

28 

Tổ chức môi 
trường hoạt 

động  cho 
trẻ MN 

-  Sinh viên nắm được hệ thống những vấn 

đề lý luận về môi trường hoạt động của trẻ 
mầm non và cách tổ chức môi trường hoạt 
động cho trẻ mầm non 

 - SV lập kế hoạch, thiết kế và tổ chức môi 
trường hoạt động phù hợp cho các 

3 6 

 - Điểm đánh giá bộ phận: 30% 

+ Điểm chuyên cần: 1 điểm HS1 
+ Điểm kiểm tra thực hành: 2 điểm HS2 
- Điểm thi kết thúc học phần:  1 bài thi tự luận 

thời gian 90 phút, trọng số 70% 

29 

 Giáo dục 

hành vi văn 
hóa cho trẻ 

MN 

- Hiểu được mục tiêu, nội dung, phương 
pháp giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ 

mầm non theo từng độ tuổi  
- Rèn luyện kỹ năng lựa chọn nội dung, 
phương pháp giáo dục hành vi văn hóa 

phù hợp mục tiêu giáo dục hành vi văn 
hoá cho trẻ. 

2 6 

 - Điểm đánh giá bộ phận: 2 bài (trọng số 30%) 
+ Điểm chuyên cần: 1 điểm( hệ số 1) 

+ Bài kiểm tra: 1 điểm ( hệ số 2) 
- Thi cuối kì:1 bài tự luận, 90 phút (trọng số 
70%) 

3. Các học phần chuyên ngành: GDTH 



1 
Tâm lý học 
tiểu học 

 
 - Trang bị cho sinh viên những khái niệm 
cơ bản về tâm lý học, các quy luật tâm lý. 

Giúp sinh viên nắm được những vấn đề lý 
luận chung của sự phát triển tâm lý học 

sinh, các đặc điểm tâm lý cơ bản của học 
sinh tiểu học . 

3 1 

 - Điểm đánh giá bộ phận: trọng số 30%, được 
tính bằng TBT của các điểm sau: 
+1 điểm chuyên cần (dự lớp theo quy chế, kết 

quả tự  học) - hệ số 1 
+ 1 điểm kiểm tra thường xuyên – hệ số 1 

+ 1 điểm thi giữa kì - hệ số 2 
- Điểm thi kết thúc học phần: 1 điểm (trọng số 
70%) 

2 
Giáo dục 
học tiểu học 

 Hình thành cho sinh viên hệ thống kiến 

thức về khoa học giáo dục: Khái niệm, cấu 
trúc, mục tiêu giáo dục, vai trò của yếu tố 

giáo dục đối với sự hình thành và phát 
triển nhân cách. Đồng thời giúp sinh viên 
hiểu biết sâu sắc nội dung tổ chức các hoạt 

động giáo dục cho học sinh. 

3 2 

1. Điểm đánh giá bộ phận: trọng số 30%, được 

tính bằng TBT của các điểm sau:- 1 điểm 
chuyên cần (dự lớp theo quy chế, kết quả tự  

học, thái độ tham gia thảo luận) - hệ số 1
- 1 điểm kiểm tra quá trình- hệ số 1
- 1 điểm thi giữa kì - hệ số 2

 
2. - Điểm thi kết thúc học phần: 1 điểm (trọng số 

70%) 

3 

Sinh lý trẻ 

em lứa tuổi 
tiểu học 

 
 - Nắm được những kiến thức cơ bản về 
đặc điểm sinh lý của hệ thần kinh và hoạt 

động của thần kinh cấp cao, hoạt động của 
các cơ quan phân tích, các tuyến nội tiết, 

hệ vận động, hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ 
tiêu hóa, hệ bài tiết và trao đổi chất… 

2 1 

Điểm TB học phần gồm 2 điểm đánh giá được 
qui định như sau: 
 * Điểm đánh giá bộ phận (ĐGBP) có trọng số 

30%, được tính bằng trung bình trung của các 
điểm sau: 

 - Điểm chuyên cần (dự lớp, tham gia thảo luận/ 
thực hành): 1điểm (hệ số 1) 
 - Điểm bài kiểm tra định kì hệ số 2 

4 
Nhạc lí phổ 
thông 

- Sinh viên nắm được những kiến thức cơ 

bản về Nhạc lý phổ thông. 
-  Thực hành đọc nhac, ghép lời các bài 
hát trong chương trinh âm nhạc Tiểu học. 

 - Sinh viên vận dụng kiến thức Nhạc lý 
phổ thông vào việc học tập các môn học 

khá 

2 1 

Điểm học phần =  0,3 x điểm ĐGBP + 0,7 điểm 

thi kết thúc học phần 
- Trong đó điểm đánh giá bộ phận (ĐGBP) có 
trọng số 30% được tính bằng trung bình cộng 

(được làm tròn đến một chữ số thập phân) của 
các điểm sau:  

 + Điểm chuyên cần: 1 điểm (hệ số 1) 
 + 1 Điểm thi giữa học kì hệ số 2 



5 Mĩ thuật  

 
  - Nắm được một số kiến thức cơ bản và 
phương pháp vẽ theo mẫu, vẽ trang trí, vẽ 

tranh, tập nặn, tạo dáng. 
- Hiểu biết thêm về lịch sử mĩ thuật Việt 

Nam, về cuộc đời – sự nghiệp và những 
đóng góp to lớn cho nền văn hóa – nghệ 
thuật. 

2 2 

 - Điều kiện dự thi kết thúc học phần: Điểm 
đánh giá bộ phận ≥ 3. 
 - Điểm đánh giá bộ phận trọng số 30%, được 

tính bằng TBC của các điểm sau: 
 + 1 điểm chuyên cần ( hệ số 1) 

 + 1 điểm kiểm tra thường xuyên( hệ số 1) 
 + 1điểm kiểm tra giữa kì ( hệ số 2) 
  

6 

Công tác đội 

TNTPHCM 
và sao nhi 

đồng 

- Sinh viờn n?m du?c nh?ng kiến thức 

chung về sự  quan tâm của Đảng, Nhà 
nước và Bác Hồ với thiếu nhi Việt Nam 

và tổ chức Đội, Lịch sử; Hệ thống tổ chức 
Đội TNTP Hồ Chí Minh; Hoạt động nhi 
đồng trong trường tiểu học.- Hướng dẫn 

sinh viên kỹ  

1 3 

 - Điểm chuyên cần: 01 điểm (hệ số 1) được 

nghiệm thu qua kiểm tra việc tự học, tự nghiên 
cứu, tự tập thực hành và tham dự các tiết học.      

- Kiểm tra giữa học phần: 01 điểm (hệ số 2)      - 
Kiểm tra: 01 điểm (hệ số1)      
* Hình thức kiểm tra giữ học kì: thực hành 

7 
Rèn nghiệp 
vụ sư phạm 
Tiểu học 

-  Sinh viên nắm được vị trí, tác dụng của 
RLNVSPTX trong quá trình đào tạo  giáo 

viên. Hiểu và nắm vững các công việc của 
người giáo viên trong hoạt động dạy học 
và giáo dục ở trường TH: NCKH giáo 

dục, nội dung về giao tiếp sư phạm. 

2 3 

 - Điểm đánh giá bộ phận: trọng số 30%, được 
tính bằng TBT của các điểm sau: 

+ 1 điểm chuyên cần (dự lớp theo quy chế, kết 
quả tự  học) - hệ số 1 
+ 1 điểm thi giữa kì - hệ số 2 

+ 1 điểm bài kiểm tra thực hành – Hệ số 1 
- Điểm thi kết thúc học phần: 1 điểm 

8 

Cơ sở 
TNXH và 
PPDH 

TNXH 

- Phân loại, tổng hợp, hệ thống hoá được 

kiến thức cơ bản về các môn Tự nhiên và 
Xã hội, Khoa học ở tiểu học. 

     - Nắm được nội dung chương trình, cấu 
trúc SGK, SGV các môn Tự nhiên và Xã 
hội, Khoa học ở tiểu học. 

     - Xác định được một 

3 4 

Điểm TB học phần gồm 2 điểm đánh giá được 

qui định như sau: 
 * Điểm đánh giá bộ phận (ĐGBP) có trọng số 

30%, được tính bằng trung bình trung của các 
điểm sau: 
 - Điểm chuyên cần (dự lớp, tham gia thảo luận/ 

thực hành): 1điểm (hệ số 1) 
 - Điểm bài kiểm tra giữa kì hệ số 2 



9 

Thủ công - 
Kỹ thuật và 
Phương 

pháp dạy 
học thủ 

công - kỹ 
thuật  

- Sinh viên nắm được kiến thức cơ bản, 
thông thường về kỹ thuật xé, gấp, đan, cắt 
dán tạo hình bằng giấy bìa và làm đồ chơi 

đơn giản. 
- Nắm được kỹ thuật cắt, khâu, thêu và 

nấu ăn trong gia đình; kĩ thuật trồng rau, 
hoa và  chăn nuôi… 

2 5 

 -  Điều kiện dự thi kết thúc học phần: Điểm 
đánh giá bộ phận >3 
- Điểm đánh giá bộ phận  trọng số 30%, được 

tính bằng TBC của các điểm sau:  
     + 1 điểm chuyên cần (Dự lớp theo qui chế, 

kết quả tự học, ý thức học tập): hệ số 1 
+ 1điểm kiểm tra giữa kì: hệ số 2 

10 

Đạo đức và 
Phương 

pháp giảng 
dạy đạo đức 

- Trang bị cho sinh viên sư phạm những 

kiến thức cơ bản về đạo đức và các phạm 
trù đạo đức.
- Nắm được vai trò của quá trình giáo dục 

đạo đức cho học sinh tiểu học.
- Vị trí, nhiệm vụ, đặc điểm, nội dung 

chương trình môn đạo đức tiểu học. 

2 5 

 - Các điểm đánh giá bộ phận: 30% + Dự lớp 

(chuyên cần): 01 điểm + Kiểm tra: 01 điểm
 + Thực hành: 01 điểm
 - Thi cuối kỳ: 70%

 Thực hiện đánh giá theo Quy chế: 
Điểm học phần = 0,3 x điểm ĐGBP + 0,7 x 

điểm thi kết thúc học phần
 - Thi kết thúc học phần trọng số 70% 

11 

Lịch sử, địa 
lý và 

Phương 
pháp dạy 
học Lịch sử, 

Địa lý 

 
Cung cấp cho SV những kiến thức cơ bản 

về các sự kiện, nhân vật lịch sử tiêu biểu, 
những bước phát triển chính của lịch sử 

Việt Nam từ nguồn gốc đến nay. Có nhận 
thức đúng bản chất những sự kiện, hiện 
tượng lịch sử của thời kỳ này.  

2 4 

Điểm TB học phần gồm 2 điểm đánh giá được 
qui định như sau: 

 * Điểm đánh giá bộ phận (ĐGBP) có trọng số 
30%, được tính bằng trung bình trung của các 

điểm sau: 
 - Điểm chuyên cần (dự lớp, tham gia thảo luận/ 
thực hành): 1điểm (hệ số 1) 

 - Điểm bài kiểm tra giữa kì hệ số 2 

12 
Tiếng Việt 
thực hành 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ 
bản về thực hành tiếng Việt: kĩ năng đọc, 

viết, viết các loại văn bản trong chương 
trình tiểu học (miêu tả, kể chuyện, văn bản 
ứng dụng…) 

 Củng cố và nâng cao năng lực sử dụng 
tiếng Việt. 

3 2 

 - Điểm đánh giá bộ phận trọng số 30%, được 
tính bằng TBC của các điểm sau:  

+ Chuyên cần: 1 điểm (hệ số 1) 
+ Kiểm tra thường xuyên: 01 điểm (hệ số 1) 
+ Thực hành: 1 điểm (hệ số 2) 

+ Thi/kiểm tra giữa kì: 1 điểm  (hệ số 2) 
- Điểm thi kết thúc học phần: 1 điểm trọng số 

70% 



13 Văn học  

Cung cấp và phát triển cho sinh viên 
những kiến thức cơ bản về lí luận văn học; 
những thành tựu về nội dung và đặc điểm 

nghệ thuật của văn học Việt Nam cũng 
như văn học thế giới đến thế kỉ XX. Sinh 

viên có những hiểu biết về những tác giả, 
tác phẩm. 

4 5 

 - Điểm đánh giá bộ phận trọng số 30%, được 
tính bằng TBC của các điểm sau:  
 + Dự lớp (chuyên cần): 01 điểm (hệ số 1) 

 + Thảo luận/ thực hành: 01 điểm (hệ số 1) 
 + Kiểm tra thường xuyên: 01 điểm (hệ số 2) 

 + Thi/kiểm tra giữa kì: 01 điểm (hệ số 2) 
- Điểm thi kết thúc học phần 70% 

14 Tiếng Việt 1 

Nhận thức, mô tả, lí giải được bản chất, 

cấu trúc, hoạt động của hệ thống ngữ âm 
và từ vựng tiếng Việt hiện đại.b. Kĩ năng: 
- Xác định, phân tích được nội dung và 

hình thức các đơn vị ngữ âm và từ vựng 
của tiếng Việt; làm được các bài tập. 

3 1 

 -  Điểm đánh giá bộ phận trọng số 30%, được 

tính bằng TBC của các điểm sau: + Điểm 
chuyên cần: 1 (hệ số 1)+ Điểm thực hành/ thảo 
luận: 01 điểm (hệ số 1)+ Kiểm tra thường 

xuyên: 01 điểm (hệ số 2)+ Thi/kiểm tra giữa kì: 
1 điểm (hệ số 2)

- Điểm thi kết  thúc học phần 70% 

15 Tiếng Việt 2 

 
 Nhận thức, mô tả, lí giải được bản chất, 
cấu trúc, hoạt động ngữ pháp của hệ thống 

tiếng Việt hiện đại; nắm được các phong 
cách chức năng, các phương tiện và biện 

pháp tu từ phổ biến trong tiếng Việt. 

3 2 

 - Điểm đánh giá bộ phận trọng số 30%, được 
tính bằng TBC của các điểm sau:  
+ Điểm chuyên cần: 1 điểm (hệ số 1) 

+ Điểm thực hành/ thảo luận: 01 điểm (hệ số 1) 
+ Kiểm tra thường xuyên: 1 điểm (hệ số 2) 

+ Kiểm tra/ thi giữa kì: 1 điểm (hệ số 2) 
- Điểm thi kết thúc học phần trọng số 70% 

16 
PP dạy học 
Tiếng  Việt 

ở tiểu học 1 

    Cung cấp cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản về 

- Đối tượng, nhiệm vụ của phương pháp 
dạy học tiếng Việt ở Tiểu học. 
- Mục tiêu, nội dung, nguyên tắc, phương 

pháp dạy học Tiếng Việt ở trường Tiểu 
học 

           

3 3 

 -  Điểm đánh giá bộ phận: trọng số 30%, được 
tính bằng TBC của các điểm sau: 

 + Điểm kiểm tra giữa kì: 1 (hệ số 2) 
 + Điểm chuyên cần: 1 (hệ số 1) 
 + Điểm thực hành: 1 (hệ số 2) 

 + Điểm kiểm tra thường xuyên: 1 (hệ số 1) 
- Điểm thi kết thúc học phần: 01 (trọng số 70%). 



17 
PP dạy học 
Tiếng  Việt 

ở tiểu học 2 

 
    Cung cấp cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản về: 

- Mục tiêu, nội dung, nguyên tắc, phương 
pháp dạy học các phân môn: Tập đọc, 

Luyện từ và câu, Kể chuyện, Tập làm văn 
trong môn Tiếng Việt ở tiểu học. 
 - Những kiến thức cụ thể về Tiếng Việt. 

3 4 

 -  Điểm đánh giá bộ phận: trọng số 30%, được 
tính bằng TBC của các điểm sau: 
 +  Điểm kiểm tra giữa kì: 1 điểm (hệ số 2) 

 +  Điểm chuyên cần: 1 điểm (hệ số 1) 
 + Điểm thực hành: 1 điểm (hệ số 2) 

 + Điểm kiểm tra thường xuyên: 1 điểm (hệ số 
1) 
- Điểm thi kết thúc học phần trọng số 70% 

18 
Tiếng Việt 

nâng cao 

 

- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức 
về ngữ nghĩa và ngữ dụng tiếng Việt; 
những vấn đề khái quát về từ Hán Việt 

 - Thông qua việc giảng bình từ ngữ và nội 
dung của các từ Hán Việt trong một số bài 

tập đọc và một số bài thơ văn chữ Hán. 

3 5 

 - Điểm đánh giá bộ phận trọng số 30%, được 

tính bằng TBC của các điểm sau:  
+ Chuyên cần: 1 điểm (hệ số 1) 
+ Thực hành, thảo luận: 01 điểm (hệ số 1) 

+ Kiểm tra thường xuyên: 1 điểm (hệ số 2) 
+ Thi/ kiểm tra giữa kì: 1 điểm (hệ số 2) 

- Điểm thi kết thúc học phần trọng số 70% 

19 
Cơ sở lý 
thuyết toán 

 Trang bị lý thuyết cơ bản về tập hợp, 
quan hệ hai ngôi, ánh xạ, liên hệ với toán 

tiểu học. Giới thiệu các phép Toán logic 
trên mệnh đề, các bài toán suy luận đơn 
giản ở Tiểu học. Cung cấp kiến thức cơ 

bản về xác suất, thống kê và liên hệ với 
thực tế. 

2 1 

 -Điều kiện để dự thi kết thúc học phần: điểm 
đánh giá bộ phận > 3,0 (thang điểm 10)   - Điểm 

học phần là trung bình cộng của các điểm bộ 
phận ( với trọng số 30%) cụ thể như sau:                        
+ Điểm chuyên cần (hệ số 1): 1 điểm   

- Điểm thi kết thúc học phần trọng số 70%              

20 
Các tập hợp 
số 

- Cung cấp lý thuyết toán học hiện đại về 
số tự nhiên, số hữu tỉ, sự liên hệ với việc 
dạy số tự nhiên, phân số và số thập phân ở 

Tiểu học: 
- Những khái niệm cơ bản của cấu trúc đại 

số: Phép toán hai ngôi, nửa nhóm, 
nhóm, vành, trường. 

3 3 

 -Điều kiện để dự thi kết thúc học phần: điểm 
đánh giá bộ phận > 3,0 ( thang điểm 10) -Các 
điểm đánh giá bộ phận (ĐGBP): trọng số 30%, 

được tính bằng trung bình trung của các điểm 
sau: (làm tròn đến một chữ số thập phân) 

+ Điểm chuyên cần hệ số 1. 
+ Điểm thi giữa kì hệ số 2 
- Điểm thi kết thúc học phần trọng số 70% 



21 
Phương 
pháp dạy 
học toán 1 

Giúp SV có những hiểu biết về: 
- Đặc điểm nhận thức của HS tiểu học khi 
học toán; Mục tiêu dạy học toán ở tiểu 

học; Mối qun hệ về mục tiêu của từng lớp 
và của cả bậc học; Nội dung chương trình 

và chuẩn học tập môn Toán ở tiểu học; 

2 3 

 -Điều kiện để dự thi kết thúc học phần: điểm 
đánh giá bộ phận > 3,0 (thang điểm 10) 
- Điểm thường xuyên có trọng số 30% được tính 

bằng trung bình các điểm bộ phận (làm tròn đến 
1 chữ số phần thập phân):  

+ Điểm chuyên cần: 1 điểm (hệ số 1) 
+ Điểm kiểm tra giữa kì: hệ số 2 
- Điểm thi kết thúc học phần trọng số 70% 

22 
Phương 
pháp dạy 

học toán 2 

Giúp sinh viên có nhứng hiểu biết và nắm 

được: 
- Sinh viên hiểu biết và trình bày được 

mục đích, yêu cầu nội dung và PPDH các 
hệ thống số ở tiểu học, có khả năng thực 
hiện tốt công việc dạy học các nội dung đó 

ở tiểu học. 
- Mục tiêu, nội dung dạy toán tiểu học 

3 4 

 -Điều kiện để dự thi kết thúc học phần: điểm 

đánh giá bộ phận > 3,0 (thang điểm 10) 
Điểm học phần gồm 2 loại điểm đánh giá bộ 

phận được qui định như sau: 
 - Điểm đánh giá bộ phận (ĐGBP): trọng số 
30%, được tính bằng trung bình trung của các 

điểm sau: 
+ Điểm chuyên cần: hệ số 1. 

Điểm thi giữa kì hệ số 2 

23 
Rèn kỹ năng 

giải toán 

 
Nắm được các dạng toán cơ bản và nâng 

cao và biết cách giải các dạng toán trong 
chương trình môn Toán ở Tiểu học; Đi sâu 

khai thác một số dạng toán bồi dưỡng học 
sinh giỏi Toán Tiểu học theo các chuyên 
đề đã học.

b. Kỹ năng  
Giải thành thạo toán 

3 5 

 - Điều kiện để dự thi kết thúc học phần: điểm 
đánh giá bộ phận > 3,0 (thang điểm 10)Điểm 

học phần gồm 2 loại điểm đánh giá bộ phận 
được qui định như sau: - Điểm đánh giá bộ phận 

(ĐGBP): trọng số 30%, được tính bằng trung 
bình trung của các điểm sau:+ Điểm chuyên cần: 
hệ số 1. 

Điểm thi giữa kì hệ số 2 

24 

Rèn kỹ năng 

viết văn bản 
ở tiểu học 

Học phần chú trọng cung cấp những kiến 

thức cơ bản nhất về đặc điểm các loại văn 
bản trong chương trình Tiếng Việt tiểu 

học: văn bản miêu tả, văn bản kể chuyện, 
văn bản viết thư; các bước tạo lập các loại 
văn bản đó theo đúng đặc trưng của từng 

văn bản. 

2* 6 

 -  Điểm đánh giá bộ phận trọng số 30%, được 

tính bằng TBC của các điểm sau:  
 + Dự lớp (chuyên cần): 01 điểm (hệ số 1) 

 + Thảo luận/ thực hành: 01 điểm (hệ số 2) 
 + Thi/ kiểm tra giữa kì: 01 điểm (hệ số 2) 
- Điểm thi kết thúc học phần: 1 điểm (trọng số 

70%. 



25 
Giáo dục 

môi trường 

 
- Sinh viên hiểu được các khái niệm về 
môi trường, nhân tố sinh thái 

- Nhận biết được vai trò của môi trường 
đối với sinh vật và con người và các tác 

động của con người đến môi trường sống, 
đến nguồn tài nguyên thiên nhiên 
 - Giải thích được các hiện tượng môi 

trường. 

2* 6 

* Điểm đánh giá bộ phận (ĐGBP): có trọng số 
30%, được tính bằng trung bình trung của các 
điểm sau: 

 - Dự lớp (chuyên cần): 1 điểm hệ số 1 
 - Bài kiểm tra thường xuyên: 1 bài hệ số 1 

 - Kiểm tra giữa kỳ: 1 bài hệ số 2 
 * Thi cuối kỳ: 1 bài: trọng số 70% 
  

26 
Bồi dưỡng 
HS giỏi toán 
ở tiểu học 

 

Nắm được các phương pháp chủ đạo để 
giải toán khó ở tiểu học; Đi sâu khai thác 
một số dạng toán bồi dưỡng học sinh giỏi 

Toán Tiểu học theo các chuyên đề đã học. 
 

Giải thành thạo các bài toán khó ở Tiểu 
học.  

2* 6 

 -Điều kiện để dự thi kết thúc học phần: điểm 

đánh giá bộ phận > 3,0 ( thang điểm 10) 
Điểm học phần gồm 2 điểm đánh giá bộ phận 
được qui định như sau: 

 - Các điểm đánh giá bộ phận (ĐGBP): trọng số 
30%, được tính bằng trung bình trung của các 

điểm  - Dự lớp (chuyên cần): 1 điểm hệ số 1 
 - Bài kiểm tra thường xuyên: 1 bài hệ số 1 
 - Kiểm tra giữa kỳ: 1 bài hệ số 2 

  

29 

Phương 

pháp dạy 
học Toán 

Tiểu học 
chuyên sâu 

  Sinh viên được biết những loại kĩ năng 
sau: Kĩ năng phân tích chương trình, kĩ 

năng lựa chọn và thiết kế bài tập cho phù 
hợp với đối tượng học sinh, kĩ năng xử lý 
một số tình huống sư phạm trong dạy học 

toán, kĩ năng viết câu hỏi và ra đề  

2 6 

 - Điểm thường xuyên có trọng số 30% được 
tính bằng trung bình các điểm bộ phận (làm tròn 

đến 1 chữ số phần thập phân): + Điểm chuyên 
cần (hệ số 1): 1 điểm + Điểm kiểm tra giữa học 
phần (hệ số 2): 1 điểm.+ Điểm kiểm tra thường 

xuyên (hệ số 1): 1 điểm 

30 

Các kỹ năng 
dạy học 

Tiếng Việt ở 
tiểu học 

Học phần Các kĩ năng dạy học tiếng Việt 
ở tiểu học phát triển cho sinh viên một số 
kĩ năng cơ bản để dạy tốt môn Tiếng Việt 

ở tiểu học như: kĩ năng dạy học sinh tiểu 
học sử dụng tiếng Việt thông qua việc dạy 

chính âm, chính tả, phát triển vốn từ 

3 6 

 - Điểm thi kết thúc học phần: 1 điểm (trọng số 
100%) 
 + Hình thức thi: Tự luận 

 + Thời gian thi: 90 phút  

4. Các học phần chuyên ngành: SP Toán học 



1 
Tin học đại 

cương 

 
- Có kiến thức cơ bản về cấu tạo phần 
cứng máy tính, biết lịch sử máy tính qua 

các thế hệ, nêu được phân loại máy tính. 
- Hiểu khái niệm phần mềm máy tính, kể 

tên được một số loại phần mềm và nêu 
được một số ví dụ về phần mềm thuộc loại 
đó. 

2 2 

* Điểm đánh giá bộ phận (ĐGBP) có trọng số 
30%, được tính bằng trung bình chung của các 
điểm sau: 

 - Chuyên cần: 1 điểm (hệ số 1) 
 - Kiểm tra trên lớp: 1 điểm (hệ số 1) 

 - Kiểm tra giữa kỳ: 1 điểm (hệ số 2)  

2 

Tâm lý học 

trung học cơ 
sở 

 

 - Trang bị cho sinh viên những khái niệm 
cơ bản về tâm lí học, các quy luật tâm lí. 

Giúp sinh viên nắm được những vấn đề lí 
luận chung của sự phát triển tâm lí học 
sinh, các đặc điểm tâm lí cơ bản của học 

sinh trung học cơ sở. 

3 3 

1. Điểm đánh giá bộ phận: trọng số 30%, được 

tính bằng TBT của các điểm sau: 
- 1 điểm chuyên cần (dự lớp theo duy chế, kết 

quả tự  học) - hệ số 1 
- 1 điểm kiểm tra thường xuyên – hệ số 1 
- 1 điểm thi giữa kì - hệ số 2 

2. Điểm thi kết thúc học phần: 1 điểm 

3 
Giáo dục 
học trung 
học cơ sở 

 

Giúp sinh viên hiểu biết về khái niệm, tính 
chất, chức năng, cấu trúc của khoa học 
giáo dục. Đồng thời giúp học hiểu biết về 

quá trình dạy học và giáo dục ở trường 
THCS. Nhận thức đầy đủ về công việc của 

giáo viên trong việc thực hiện nhiệm vụ. 

3 3 

1. Điểm đánh giá bộ phận: trọng số 30%, được 

tính bằng TBT của các điểm sau: 
 
- 1 điểm chuyên cần (dự lớp theo quy chế, kết 

quả tự  học) - hệ số 1 
- 1 điểm kiểm tra quá trình - hệ số 1 

- 1 điểm thi giữa kì - hệ số 2 
2. Điểm thi kết thúc học phần: 1 điểm (trọng số 
70%) 

4 
Rèn nghiệp 
vụ sư phạm 

THCS 

-  Sinh viên nắm được vị trí, tác dụng của 
RLNVSPTX trong quá trình đào tạo  giáo 

viên. Hiểu và nắm vững các công việc của 
người giáo viên trong hoạt động dạy học 

và giáo dục ở trường phổ thông: NCKH 
giáo dục, nội dung về giao tiếp sư phạm 

2 2 

 - Điểm đánh giá bộ phận: trọng số 30%, được 
tính bằng TBT của các điểm sau:

+ 1 điểm chuyên cần (dự lớp theo quy chế, kết 
quả tự  học) - hệ số 1

+ 1 điểm thi giữa kì - hệ số 2
+ 1 điểm bài thực hành – Hệ số 1
- Điểm thi kết thúc học phần: 1 điểm (trọng số 

70%) 



5 
Công tác đội 
TNTP Hồ 
Chí Minh 

 
- Sinh viên nắm được những kiến thức 
chung về sự  quan tâm của Đảng, Nhà 

nước và Bác Hồ với thiếu nhi Việt Nam 
và tổ chức Đội, Lịch sử; Hệ thống tổ chức, 

Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh. 
- Sinh viên nắm được kỹ năng thực hành 
nghi thức, nghi lễ đội 

1 1 

 - Điểm chuyên cần: 01 điểm (hệ số 1) được 
nghiệm thu qua kiểm tra việc tự học, tự nghiên 
cứu, tự tập thực hành và tham dự các tiết học. 

      - Kiểm tra giữa học phần: 01 điểm (hệ số 2) 
      - Kiểm tra: 01 điểm (hệ số1) 

     * Hình thức kiểm tra giữa học kì: Thực hành 

6 
Nhập môn 
Toán cao 

cấp 

 

-Nắm vững được một số khái niệm cơ bản 
nhất về tập hợp (hợp, giao, tập con, tập 

rỗng, tích Đề các), hiểu được mối quan hệ 
giữa các tập hợp số quen thuộc N, Z, Q, R. 
-Nắm vững một số khái niệm cơ bản về 

mệnh đề: phủ định, hội, tuyển, kéo th 

3 3 

Điểm học phần gồm 2 điểm đánh giá bộ phận 

được qui định như sau: 
- Các điểm đánh giá bộ phận (ĐGBP): trọng số 

30%, được tính bằng trung bình trung của các 
điểm sau: 
+ Điểm chuyên cần  (hệ số 1)  

+ Điểm bài thi giữa học phần, điểm tiểu luận 
(nếu có) (hệ số 2 

7 Giải tích 1 

Lĩnh hội được các khái niệm và các định 
lý cơ bản về: giới hạn - liên tục, đạo hàm - 

vi phân, nguyên hàm - tích phân (của hàm 
số một biến số) 

Thông thuộc những kỹ năng cơ bản để 
tính giới hạn, vi phân và tích phân, đặc 
biệt là 

2 2 

Điểm học phần gồm hai điểm đánh giá bộ phận 
được quy định như sau: 

- Các điểm đánh giá bộ phận (ĐGBP): trọng số 
30%, được tính  bằng trung bình chung của các 

điểm sau: 
 + Điểm kiểm tra giữa học phần: 1tiết (hệ số 2) 
 + Điểm chuyên cần: 1 (hệ số 1) 

-Điểm thi kết thúc học phần: trọng số 70% 

8 Giải tích 2 

Lĩnh hội được các khái niệm và các định 
lý cơ bản về: giới hạn - liên tục, đạo hàm - 
vi phân, tích phân của hàm số nhiều biến 

số, chuỗi số và chuỗi hàm.b. Về kỹ 
năng:Thông thạo những kỹ năng cơ bản để 

tính vi phân và tích phân của hàm số n 

2 2 

Điểm học phần gồm hai điểm đánh giá bộ phận 
được quy định như sau:- Các điểm đánh giá bộ 
phận (ĐGBP): trọng số 30%, được tính  bằng 

trung bình chung của các điểm sau: + Điểm 
kiểm tra giữa học phần: 1 (hệ số 2)

 + Điểm chuyên cần: 1 (hệ số 1)
-Điểm thi kết thúc học phần: trọng sô 70% 



9 
Hình học 

giải tích 

 
Hệ thống hóa kiến thức về véc tơ trong tọa 
độ mặt phẳng và không gian 

Bổ túc các kiến thức về hình học thể tích 
Các bài toán liên hệ phổ thông và thực tế 

 
Rèn luyện các phép toán, giải toán bằng 
phương pháp véc tơ, phương phương pháp 

hình học giải tích 

2 2 

Điểm học phần gồm hai điểm đánh giá bộ phận 
được quy định như sau: 
- Các điểm đánh giá bộ phận (ĐGBP): trọng số 

30%, được tính  bằng trung bình chung của các 
điểm sau: 

 + Điểm kiểm tra giữa học phần: 1 (hệ số 2) 
 + Điểm chuyên cần: 1 (hệ số 1) 
-Điểm thi kết thúc học phần: trọng sô 70% 

10 
Đại số tuyến 
tính 

 

- Nắm được các tính chất của định thức và 
các phưương pháp tính định thức. 
- Có khái niệm về không gian véc tơ, 

không gian con, cơ sở và số chiều của 
không gian véc tơ. Biết cách tìm cơ sở và 

số chiều của không gian véc tơ hữu hạn 
chiều. 

3 3 

Điểm học phần gồm 2 điểm đánh giá bộ phận 

được qui định như sau: 
- Các điểm đánh giá bộ phận (ĐGBP): trọng số 
30%, được tính bằng trung bình trung của các 

điểm sau: 
+ Điểm chuyên cần  (hệ số 1)  

+ Điểm bài thi giữa học phần (hệ số 2). 
+ Điểm thi kết thúc học phần: trọng sô 70% 

11 
Đại số đại 

cương 

 
 Học xong học phần này sinh viên nắm 

được ý tưởng cơ bản về quan điểm các cấu 
trúc đại số cơ bản tồn tại trong chương 
trình toán ở THCS như: Nửa nhóm, nhóm, 

nhóm con, nhóm con chuẩn tắc, nhóm 
thương, vành, vành đa thức một ẩn, vành 

đa thức 

2 2 

Điểm học phần gồm 2 điểm đánh giá bộ phận 
được qui định như sau: 

- Các điểm đánh giá bộ phận (ĐGBP): trọng số 
30%, được tính bằng trung bình trung của các 
điểm sau: 

+ Điểm chuyên cần  (hệ số 1)  
+ Điểm bài thi giữa học phần (hệ số 2) 

+ Điểm thi kết thúc học phần: trọng sô 70% 

12 
Hình học 
cao cấp 

Học xong học phần này sinh viên nắm 
được ý tưởng cơ bản về quan điểm cấu 
trúc và vận dụng kiến thức của Đại số đại 

cương và Đại số tuyến tính trong hình học
. Thấy được sự mở rộng trong toán học là 

một trong các phương pháp tạo ra những 
công thức 

2 2 

Điểm học phần gồm 2 điểm đánh giá bộ phận 
được qui định như sau:- Các điểm đánh giá bộ 
phận (ĐGBP): trọng số 30%, được tính bằng 

trung bình trung của các điểm sau:   + Điểm 
chuyên cần  (hệ số 1)     + Điểm bài thi giữa học 

phần (hệ số 2). 
Điểm thi kết thúc học phần: trọng sô 70% 



13 Lý thuyết số 

 
 - Nắm vững các kiến thức cơ bản của lí 
thuyết chia hết, lí thuyết đồng dư, lí thuyết 

phương trình đồng dư và một số hàm số số 
học sơ cấp. 

 - Biết vận dụng các kiến thức đã học để 
tìm hiểu và nắm vững tinh thần sách giáo 
khoa Toán (phần số học) 

2 2 

Điểm học phần gồm hai điểm đánh giá bộ phận 
được quy định như sau: 
- Các điểm đánh giá bộ phận (ĐGBP): trọng số 

30%, được tính  bằng trung bình chung của các 
điểm sau: 

 + Điểm kiểm tra giữa học phần: 1 (hệ số 2) 
 + Điểm chuyên cần: 1 (hệ số 1) 
+ Điểm thi kết thúc học phần: trọng sô 70% 

14 
Cơ sở số 

học 

 

- Nắm vững các kiến thức và phương pháp 
xây dựng các hệ thống số tự nhiên, số 
nguyên, số hữu tỉ, số thực và số phức. 

Hiểu nguyên nhân của sự ra đời và mở 
rộng các tập hợp số. 

         -  Nắm chắc các hình thức biểu diễn 
số tự nhiên. 

2 2 

Điểm học phần gồm 2 điểm đánh giá bộ phận 

được qui định như sau: 
- Các điểm đánh giá bộ phận (ĐGBP): trọng số 
30%, được tính bằng trung bình trung của các 

điểm sau:        + Điểm chuyên cần  (hệ số 1)  
                   + Điểm bài thi giữa học phần  (hệ số 

2. 
+ Điểm thi kết thúc học phần: trọng sô 70% 

15 
Đại số sơ 

cấp 

 
- Củng cố vững chắc những kiến thức về 

các tập hợp số, đa thức, phân thức đại số, 
những phương pháp biến đổi đa thức, 

phân thức đại số như phân tích đa thức 
thành nhân tử, đưa phân thức về dạng tối 
giản: nắm vững quan điểm trình bày các  

4 4 

Điểm học phần gồm hai điểm đánh giá bộ phận 
được quy định như sau: 

- Các điểm đánh giá bộ phận (ĐGBP): trọng số 
30%, được tính  bằng trung bình chung của các 

điểm sau: 
+ Điểm kiểm tra thường xuyên: 1 (hệ số 1)  
 + Điểm kiểm tra giữa học phần: 1 (hệ số 2) 

16 
Hình học sơ 
cấp 

 - Nội dung của một số vấn đề Hình học 
sơ cấp và rèn luyện kỹ năng giải toán hình 

học. Chính xác hóa khái niệm độ dài, diện 
tích, thể tích; bổ sung các vấn đề về đường 

tròn, mặt cầu; phép nghịch đảo; xây dựng 
lý thuyết quỹ tích, dựng hình. 

3 3 

Điểm học phần gồm hai điểm đánh giá bộ phận 
được quy định như sau:-Các điểm đánh giá bộ 

phận (ĐGBP): trọng số 30%, được tính  bằng 
trung bình chung của các điểm sau:+ Điểm kiểm 

tra thường xuyên: 1 (hệ số 1) + Điểm kiểm tra 
giữa học phần: 1 (hệ số 2)  
+ Điểm thi kết thúc học phần: trọng sô 70% 



17 
Xác suất 
thống kê 

toán 

 
Trang bị cho sinh viên các khái niệm về 
xác suất, biến ngẫu nhiên, hàm phân phối 

và các số đặc trưng, một số kết quả cơ bản 
về luật số lớn và định lý giới hạn trung 

tâm và một số vấn đề về thống kê toán 
học.   

2 2 

Điểm học phần gồm hai điểm đánh giá bộ phận 
được quy định như sau: 
- Các điểm đánh giá bộ phận (ĐGBP): trọng số 

30%, được tính  bằng trung bình chung của các 
điểm sau: 

 + Điểm kiểm tra giữa học phần: 1 (hệ số 2) 
 + Điểm chuyên cần: 1 (hệ số 1) 
+ Điểm thi kết thúc học phần: trọng sô 70% 

18 

Phương 
pháp dạy 

học môn 
toán 

Sinh viên cần hiểu sâu sắc những tri thức 
cơ bản về giáo dục toán học trong nhà 

trường, đặc biệt về mục tiêu, nội dung và 
nguyên tắc dạy học toán ở trường THCS, 
phục vụ thiết thực cho việc đào tạo nghề 

dạy học toán ở cấp học này.  

3 3 

Điểm học phần gồm 2 điểm đánh giá bộ phận 
được qui định như sau: 

- Các điểm đánh giá bộ phận (ĐGBP): trọng số 
30%, được tính bằng trung bình trung của các 
điểm sau: 

+ Điểm chuyên cần  (hệ số 1)  
+ Điểm bài thi giữa học phần (hệ số 2). 

+ Điểm thi kết thúc học phần: trọng sô 70% 

19 

Dạy học nội 

dung toán 
trung học cơ 

sở 

 
- Hoàn thành học phần này, giáo sinh phải 
biết các dạng hoạt động của thầy và của 

trò trong một số tiết dạy toán ở trường 
THCS theo các phương diện sau:  

- Hoạt động học tập số học và đại số bao 
gồm kĩ năng tính toán và biến đổi biểu 
thức  

3 3 

Điểm học phần = 0,3 x điểm ĐGBP + 0,7 x 
điểm thi kết thúc học phần. 
-Trong đó điểm đánh giá bộ phận (ĐGBP) được 

tính bằng trung bình cộng (được làm tròn đến 
một chữ số thập phân) của các điểm sau:  

- Điểm kiểm tra thường xuyên: 1(hệ số 1) 
- Điểm kiểm tra giữa kì hệ số 2 
+ Điểm thi kết thúc học phần: trọng sô 70% 

20 Toán rời rạc 

 Cung cấp cho sinh viên những kiến thức 

khởi đầu và cơ bản về toán rời rạc nói 
chung và toán ứng dụng trong tin học nói 

riêng như: những khái niệm cơ bản về 
Logic và Đại số quan hệ, đồ thị và ứng 
dụng, đại số Boolean và mạch tổ hợp.   

2 2 

* Điểm đánh giá bộ phận (ĐGBP) có trọng số 

30%, được tính bằng trung bình chung của các 
điểm sau: - Chuyên cần: 1 điểm (hệ số 1) - Kiểm 

tra trên lớp: 1 điểm (hệ số 1) - Kiểm tra giữa kỳ: 
1 điểm (hệ số 2) 
+ Điểm thi kết thúc học phần: trọng sô 70% 



21 
Tin học văn 

phòng 

 
- Có kiến thức cơ bản về hệ điều hành 
Windows 

- Nắm vững đặc điểm và cách sử dụng các 
phần mềm tin học văn phòng: MS Word, 

Excel, PowerPoint. 
- Có hiểu biết cơ bản về Internet, lợi ích 
và các dịch vụ trên internet.  

2 2 

Điều kiện đánh giá kết quả học phần: Sinh viên 
phải tham gia và có điểm đánh giá của tất cả các 
buổi thực hành. 

 - Điểm đánh giá thực hành: gồm 3 điểm (hệ số 
1). 

 Điểm học phần: Trung bình chung của 3 điểm 
đánh giá thực hành. 

22 
Lập trình cơ 

bản 

 
- Biết những kiến thức cơ bản về ngôn 

ngữ lập trình. 
- Nắm vững đặc điểm và phương pháp lập 
trình với ngôn ngữ lập trình Pascal 

 
- Lựa chọn để sử dụng các biến thuộc kiểu 

dữ liệu phù hợp khi lập trình. 
- Sử dụng một số hàm  

2 2 

Điều kiện đánh giá kết quả học phần: Sinh viên 
phải tham gia và có điểm đánh giá của tất cả các 

buổi thực hành. 
 - Điểm đánh giá thực hành: gồm 3 điểm (hệ số 
1). 

 Điểm học phần: Trung bình chung của 3 điểm 
đánh giá thực hành. 

23 
Cấu trúc dữ 
liệu và giải 
thuật 

 
- Biết một số kĩ thuật giải toán là nền tảng 
cho các ý tưởng quyết các bài toán. 

- Hiểu cách thức tổ chức và lưu dữ liệu 
trong máy tính (cấu trúc dữ liệu) sao cho 

nó có thể được sử dụng một cách hiệu quả 
để giải quyết các bài toán.  

3 3 

* Điểm đánh giá bộ phận (ĐGBP) có trọng số 
30%, được tính bằng trung bình chung của các 
điểm sau: 

 - Chuyên cần: 1 điểm (hệ số 1) 
 - Kiểm tra trên lớp: 1điểm (hệ số 1) 

 - Kiểm tra giữa kỳ: 1 điểm (hệ số 2) 
+ Điểm thi kết thúc học phần: trọng sô 70% 

24 
Quản lý hệ 
thống máy 

tính 

 - Kiến thức cơ bản về các thiết bị thành 

phần của máy tính, lỗi thông thường gặp 
và cách khắc phục.- Kiến thức về cài đặt 

hệ điều hành, sao lưu và khôi phục dữ 
liệu. 
 -  Cài đặt hệ điều hành và ứng dụng

 - Sao lưu và khôi phục  

1 1 

Điều kiện đánh giá kết quả học phần: Sinh viên 

phải tham gia và có điểm đánh giá của tất cả các 
buổi thực hành.

 - Điểm đánh giá thực hành: gồm 3 điểm (hệ số 
1).
 Điểm học phần: Trung bình chung của 3 điểm 

đánh giá thực hành. 



25 
Phương 
pháp dạy 
học tin học 

- Nắm vững mục tiêu và chương trình tin 
học bậc THCS và các tri thức về PPDH 
Tin học. 

- Tìm hiểu chương trình, SGK, SGV và 
các sách tham khảo. 

 - Xác định mục tiêu bài học và chuẩn 
kiến thức cho bài giảng 
 - Chuẩn bị và thiết kế giáo án 

2 2 

* Điểm đánh giá bộ phận (ĐGBP) có trọng số 
30%, được tính bằng trung bình chung của các 
điểm sau: 

 - Chuyên cần: 1 điểm (hệ số 1) 
 - Kiểm tra trên lớp: 1 điểm (hệ số 1) 

 - Kiểm tra giữa kỳ: 1 điểm (hệ số 2) 
+ Điểm thi kết thúc học phần: trọng sô 70% 

26 
Hệ quản trị 

CSDL 

 
- Các thao tác cơ bản của hệ quản trị 
CSDL, cụ thể là hệ quản trị CSDL Access. 

- Tạo bảng và các thao tác trên bảng 
- Tạo truy vấn để tìm kiếm thông tin 

- Sử dụng ngôn ngữ SQL để để tìm kiếm 
thông tin trong CSDL.  

1 1 

Điều kiện đánh giá kết quả học phần: Sinh viên 
phải tham gia và có điểm đánh giá của tất cả các 
buổi thực hành. 

 - Điểm đánh giá thực hành: gồm 3 điểm (hệ số 
1). 

 Điểm học phần: Trung bình chung của 3 điểm 
đánh giá thực hành. 

27 

Hệ điều 
hành và 
Mạng máy 

tính 

 
 - Kiến thức cơ bản về hệ điều hành, cấu 

trúc cơ bản của hệ điều hành, hệ thống tập 
tin. 
 - Một số hệ điều hành phổ biến. 

 - Các khái niệm cơ bản về mạng máy tính 
và các thành phần cơ bản của mạng. 

2 2 

* Điểm đánh giá bộ phận (ĐGBP) có trọng số 
30%, được tính bằng trung bình chung của các 

điểm sau: 
 - Chuyên cần: 1 điểm (hệ số 1) 
 - Kiểm tra trên lớp: 1 điểm (hệ số 1) 

 - Kiểm tra giữa kỳ: 1 điểm (hệ số 2) 
+ Điểm thi kết thúc học phần: trọng sô 70% 

28 

Các bài toán 
phương 
trình 

nghiệm 
nguyên 

Phân loại, hệ thống hóa các dạng toán về 
phương trình nghiệm nguyên, phân tích 
lời giải các bài toán về phương trình 

nghiệm nguyên trong các đề thi vào 
trường chuyên, lớp chọn, thi học sinh giỏi 

THCS. 

2 2 

Điểm học phần gồm hai điểm đánh giá bộ phận 
được quy định như sau:- Các điểm đánh giá bộ 
phận (ĐGBP): trọng số 30%, được tính  bằng 

trung bình chung của các điểm sau: + Điểm 
kiểm tra giữa học phần: 1 (hệ số 2) + Điểm 

chuyên cần: 1 (hệ số 1) 
+ Điểm thi kết thúc học phần: trọng sô 70% 



29 
Hàm phần 

nguyên 

 
- Nhớ được khái niệm cơ bản: Phần 
nguyên, phần lẻ của một số thực. Nắm 

được các các rút gọn phân số. 
- Nắm được một số cách chứng minh bài 

toán về phần nguyên, chứng minh các tính 
chất của phần nguyên, phần lẻ.  

2 2 

Điểm học phần gồm 2 điểm đánh giá bộ phận 
được qui định như sau: 
- Các điểm đánh giá bộ phận (ĐGBP): trọng số 

30%, được tính bằng trung bình trung của các 
điểm sau: 

+ Điểm chuyên cần  (hệ số 1)  
+ Điểm bài thi giữa học phần (hệ số 2). 
+ Điểm thi kết thúc học phần: trọng sô 70% 

30 
Số tự nhiên 
và phân số 

 

- Công thức cấu tạo số của số tự nhiên. 
- Các dấu hiệu chia hết ở THCS. 
- Nhớ được khái niệm cơ bản: Phân số tối 

giản, phân số nghịch đảo. 
- Nắm được các các rút gọn phân số. 

- Nắm được các phương pháp so sánh 
phân số: Quy đồng mẫu, quy đồng tử.  

2 2 

Điểm học phần gồm 2 điểm đánh giá bộ phận 

được qui định như sau: 
- Các điểm đánh giá bộ phận (ĐGBP): trọng số 
30%, được tính bằng trung bình trung của các 

điểm sau: 
+ Điểm chuyên cần  (hệ số 1)  

+ Điểm bài thi giữa học phần (hệ số 2). 
+ Điểm thi kết thúc học phần: trọng sô 70% 

31 
Thiết kế 

web 

 
- Biết phân loại trang web dựa vào công 

nghệ phát triển. 
- Biết một số bước chính trong phát triển 
website 

- Biết một số vấn đề cần quan tâm khi 
công bố website trên internet.   

- Nắm vững một số nguyên tắc quan trọng 
trong thiết kế web.  

2 2 

Điều kiện đánh giá kết quả học phần: Sinh viên 
phải tham gia và có điểm đánh giá của tất cả các 

buổi thực hành. 
 - Điểm đánh giá thực hành: gồm 3 điểm (hệ số 
1). 

 Điểm học phần: Trung bình chung của các điểm 
đánh giá thực hành. 

32 
Một số phần 
mềm dạy 

học ở THCS 

 - Hiểu rõ vai trò và căn cứ đánh giá hiệu 
quả sử dụng phần mềm dạy học; Biết phân 
loại và xác định tiêu chí lựa chọn phần 

mềm dạy học phù hợp với yêu cầu môn 
học.

 - Hiểu biết một số phần mềm dạy học 
thường được sử dụng ở trường THCS. 

2 2 

Điều kiện đánh giá kết quả học phần: Sinh viên 
phải tham gia và có điểm đánh giá của tất cả các 
buổi thực hành.

 - Điểm đánh giá thực hành: gồm 3 điểm (hệ số 
1).

 Điểm học phần: Trung bình chung của các điểm 
đánh giá thực hành. 



33 
Đồ họa ứng 
dụng 

- Hiểu các công cụ và các tính năng của 
PhotoShop để xử lý ảnh. 
- Nắm được các kiến thức về hệ thống 

màu sắc và mỹ thuật. 
 - Xử lý, chỉnh sửa các hình chụp từ máy 

hình kỹ thuật số, hình từ máy quét bằng 
Photoshop.  

2 2 

Điều kiện đánh giá kết quả học phần: Sinh viên 
phải tham gia và có điểm đánh giá của tất cả các 
buổi thực hành. 

 - Điểm đánh giá thực hành: gồm 3 điểm (hệ số 
1). 

 Điểm học phần: Trung bình chung của 3 điểm 
đánh giá thực hành. 

34 

Bài tập cực 

trị đại số, 
hình học, 
giá trị hàm 

- Hiểu, phân loại, hệ thống hóa các dạng 
toán về giá trị lớn nhất, nhỏ nhất ở bậc 

THCS đối với đại số và hình học. 
- Phân tích, tìm lời giải các baì toán cực trị 

trong các đề thi vào trường chuyên, lớp 
chọn, thi học sinh giỏi THCS.  

3 3 

Điểm thi kết thúc học phần: Hình thức thi:Tự 
luận, thời gian 90 phút. 

35 
Cơ sở dữ 
liệu 

- Biết các các khái niệm liên quan đến 
CSDL 
 - Hiểu sự cần thiết phải thiết kế CSDL tốt 

 - Biết một số vấn đề cần đặt ra khi thiết 
kế CSDL 

 - Kể được một số đối tượng sử dụng và 
các ứng dụng dùng CSDL. 
 - Nắm vững cơ sở lý thuyết thiết kế cơ sở 

dữ liệu 

2 2 

* Điểm thi kết thúc học phần: 1 điểm (thi viết, 
thời gian 90 phút)  
Điểm học phần =  điểm thi kết thúc học phần 

5. Các học phần chuyên ngành: SP Ngữ văn 

1 

Cơ sở văn 
hóa Việt 

Nam -Văn 
học dân gian 

Việt Nam 

 Phần Cơ sở văn hóa Việt Nam tạo dựng 

một cái nhìn tổng quát về tiến trình văn 
hoá Việt Nam và nêu bật vị trí quan trọng 

của văn hoá trong cuộc sống hiện tại.
 Phần Văn học dân gian Việt Nam
 Cung cấp cho sinh viên những hiểu biết 

về đặc trưng cơ sở văn hóa Việt Nam. 

3 1 

Điểm TBC của học phần gồm 2 loại điểm  * Các 

điểm đánh giá bộ phận (ĐGBP): trọng số 30%, 
được tính bằng trung bình trung của các điểm 

sau: - Điểm chuyên cần (ĐCC): 01 điểm (hệ số 
1)- Điểm thảo luận và kiểm tra việc tự học: 01 
điểm (hệ số 1) + Điểm thi kết thúc học phần: 

trọng sô 70% 



2 
Lí luận văn 
học -  Đọc 
văn 

 
* Phần Lí luận văn học 
Sinh viên nắm được những tri thức lí luận 

văn học quan trọng nhất, cơ bản nhất về 
bản chất, đặc trưng, chức năng và các hình 

thái biểu hiện cụ thể như tác phẩm, thể 
loại, phong cách, loại hình…từ đó có được 
một quan niệm đúng. 

4 2 

 - Các điểm đánh giá bộ phận (ĐGBP): trọng số 
30%, được tính bằng trung bình chung các điểm 
sau:  

 + Điểm chuyên cần: 01 điểm (hệ số 1) 
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia 

thảo luận (ĐTL&KTTH): 01 điểm (hệ số 1) 
 + Điểm KT giữa học phần (ĐTGHP): hệ số 2 

3 

Dẫn luận về 
ngôn ngữ và 

tiếng Việt - 
Ngữ âm 
tiếng Việt 

- Hiểu biết tổng quan về các đơn vị tạo 

nên ngôn ngữ nói chung và về hoạt động 
thực hiện các chức năng cơ bản của ngôn 

ngữ. Đối với tiếng Việt nói riêng, học 
phần cung cấp cho sinh viên một số vấn 
đề đại cương về tiếng Việt, nguồn gốc và 

sự phát triển ngôn ngữ. 

2 1 

* Điểm TBC của học phần gồm 2 loại điểm:  

- Các điểm đánh giá bộ phận (ĐGBP): trọng số 
30%, được tính bằng trung bình trung của các 

điểm sau: 
+ Điểm chuyên cần: 01 điểm (hệ số 1) 
+ Điểm thu hoạch các nội dung tự học và thảo 

luận, bài tập của sinh viên: 01 

4 
Từ vựng 
ngữ nghĩa 

tiếng Việt 

Hiểu và nắm vững định nghĩa về từ, lấy đó 
làm căn cứ để lí giải về từ tố, về phương 

thức và kiểu cấu tạo từ tiếng Việt. Nắm 
vững các kiểu ngữ nghĩa ứng với các kiểu 

từ xét về cấu tạo (từ đơn, từ ghép, từ láy), 
lấy đó làm căn cứ để hiểu nghĩa tiếng 
Việt. 

2 3 

 - Các điểm đánh giá bộ phận (ĐGBP): trọng số 
30%, được tính bằng trung bình trung của các 

điểm sau: 
+ Điểm chuyên cần: 01 điểm (hệ số 1) 

+ Điểm thu hoạch các nội dung tự học của sinh 
viên: 01 điểm (hệ số 1) 
+ Điểm thi kết thúc học phần: trọng sô 70% 

5 
Ngữ pháp 
tiếng Việt 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức 
cơ bản và có hệ thống về ngữ pháp tiếng 
Việt: Khái quát về ngữ pháp học, từ loại, 

cụm từ tiếng Việt, bình diện ngữ pháp của 
câu tiếng Việt, ngữ pháp văn bản trong 

tiếng Việt để từ đó sinh viên có năng lực 
thực hiện đúng ngữ pháp. 

2 4 

 - Các điểm đánh giá bộ phận (ĐGBP): trọng số 
30%, được tính bằng trung bình trung của các 
điểm sau:+ Điểm chuyên cần: 01 điểm (hệ số 

1)+ Điểm thu hoạch các nội dung tự học của 
sinh viên: 01 điểm (hệ số 1) 

 + Điểm thi kết thúc học phần: trọng sô 70% 

6 Làm văn 

Trang bị cho sinh viên một hệ thống tri 
thức cơ bản về điều kiện, quy trình và 

phương pháp làm các loại văn bản thông 
dụng trong nhà trường và trong đời sống 
nhằm tạo tiềm năng cho giáo sinh dạy tốt 

môn Tập làm văn ở THCS.  

2 4 

 - Các điểm đánh giá bộ phận (ĐGBP): trọng số 
30%, được tính bằng trung bình trung của các 

điểm sau: 
+ Điểm chuyên cần: 01 điểm (hệ số 1) 
+ Điểm thi giữa học phần: 01 điểm (hệ số 2) 

+ Điểm kiểm tra thường xuyên (ĐKTTX): 01 
điểm (hệ số 1) 

+ Điểm thi kết thúc học phần: trọng sô 70% 



7 

Ngữ dụng 
học - Phong 

cách học 
Tiếng Việt 

Trang bị cho sinh viên những hiểu biết về 
vai trò của phong cách với các bộ phận 
hợp thành của tiếng Việt với văn bản; hiểu 

biết về vai trò của phong cách học với các 
phân ngành khác của Việt ngữ học đồng 

đại. 
Hiểu biết về các phong cách tiếng Việt. 

2 5 

 - Các điểm đánh giá bộ phận (ĐGBP): trọng số 
30%, được tính bằng trung bình trung của các 
điểm sau: 

+ Điểm chuyên cần: 01 điểm (hệ số 1) 
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia 

thảo luận: 01 điểm (hệ số 1) 
+ Điểm thi giữa học phần: 01 điểm (hệ số 2 

8 
Văn học 
trung đại 

Việt Nam 

Sinh viên nắm được: 
    - Một số thuật ngữ, khái niệm, phạm trù 
cơ bản nhất về văn học trung đại Việt 

Nam. 
   - Phân kỳ văn học, đặc điểm và thành 

tựu chủ yếu của mỗi giai đoạn phát triển 
văn học trong tiến trình chung. 
   - Tác gia và tác phẩm. 

3 3 

* Các điểm đánh giá bộ phận (ĐGBP): trọng số 
30%, được tính bằng trung bình chung các điểm 
sau:  

- Điểm chuyên cần (ĐCC): 01 điểm (hệ số 1) 
- Bài thảo luận và kiểm tra việc tự học: 01 điểm 

(hệ số 1) 
 - Điểm kiểm tra giữa học phần (ĐKTGHP): 01 
điểm (hệ số  2) 

9 
Văn học 
Việt Nam 

hiện đại 1 

Sinh viên nắm được.- Những kiến thức cơ 

bản về đặc điểm LS-XH, tình hình văn 
học VN, các khuynh hướng, cảm hứng lớn 

của văn học Việt từ đầu thế kỉ XX đến 
Cách mạng tháng 8/1945. 
 Các kiến thức về tác giả, tác phẩm văn 

học Việt Nam hiện đại. 

2 4 

* Các điểm đánh giá bộ phận (ĐGBP): trọng số 

30%, được tính bằng trung bình chung các điểm 
sau:  + Điểm chuyên cần: 01 điểm (hệ số 1)+ 

Điểm thảo luận (hoặc bản thu hoạch ) 
(ĐTL&KTTH): 01 điểm (hệ số 1) + Điểm thi 
giữa học phần (ĐTGHP): 01 điểm (hệ số 2 

10 
Văn học 
Việt Nam 
hiện đại 2 

Sinh viên nắm được. 

- Những kiến thức cơ bản về đặc điểm LS-
XH, tình hình văn học VN (thơ, truyện kí, 
văn học thiếu nhi, văn học sau 1975), các 

khuynh hướng, cảm hứng lớn của văn học 
Việt từ 1945 đến nay. 

- Các kiến thức về tác giả, tác phẩm. 

3 5 

 - Các điểm đánh giá bộ phận (ĐGBP): trọng số 

30%, được tính bằng trung bình chung các điểm 
sau:  
 + Điểm chuyên cần: 01 điểm (hệ số 1) 

+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia 
thảo luận (ĐTL&KTTH): 01 điểm (hệ số 1) 

 + Điểm thi giữa học phần (ĐTGHP): hệ số 2 

11 
Văn học thế 

giới  

Sinh viên nắm được. 
- Những thành tựu và đặc điểm của một số 

nền văn hoá, văn học thế giới từ cổ đại 
đến thế kỉ XX đã có vai trò quan trọng 
trong tiến trình phát triển văn hoá thế giới 

hoặc có những mối liên hệ gần gũi với văn 
học dân tộc. 

4 5 

 - Các điểm đánh giá bộ phận (ĐGBP): trọng số 
30%, được tính bằng trung bình chung các điểm 

sau:  
 + Điểm chuyên cần: 01 điểm (hệ số 1) 
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia 

thảo luận (ĐTL&KTTH): 01 điểm (hệ số 1) 
 + Điểm thi giữa học phần (ĐTGHP): hệ số 2 



12 

Phương 
pháp dạy 

học Ngữ 
văn ở trung 
học cơ sở 1 

Giúp sinh viên nắm được những tri thức 
có tính hệ thống về lí luận dạy học bộ môn 
Ngữ văn ở trường THCS: mục tiêu giáo 

dục và đào tạo; những điểm mới của 
chương trình và sách giáo khoa; quan 

niệm về đọc - hiểu; phương hướng vận 
dụng nguyên tắc trong dạy học 

3 3 

* Các điểm đánh giá bộ phận (ĐGBP): trọng số 
30%, được tính bằng trung bình chung các điểm 
sau:  

 - Điểm chuyên cần (ĐCC): 01 điểm (hệ số 1) 
- Điểm kiểm tra thường xuyên (ĐKTTX): 01 

điểm (hệ số 1) 
- Điểm thảo luận/ thực hành và kiểm tra việc tự 
học: 01 điểm 

13 

Phương 
pháp dạy 

học Ngữ 
văn ở trung 
học cơ sở 2 

Giúp sinh viên nắm được những kiến thức 
cơ bản, hệ thống về lí luận dạy học phân 

môn Tập làm văn và Tiếng Việt ở trường 
THCS: các nguyên tắc và phưương pháp 
dạy học Tiếng Việt, Tập làm văn; từ đó có 

những đề xuất nhằm nâng cao chất lượng 
DH. 

3 4 

* Các điểm đánh giá bộ phận (ĐGBP): trọng số 
30%, được tính bằng trung bình chung các điểm 

sau: - Điểm chuyên cần: 01 điểm (hệ số 1)- 
Điểm kiểm tra thường xuyên: 01 điểm (hệ số 1)- 
Điểm thực hành và kiểm tra việc tự học: 01 

điểm (hệ số 2)  
+ Điểm thi kết thúc học phần: trọng sô 70% 

14 
Văn học 
Bắc Ninh  

Cung cấp cho sinh viên: 
- Những nét khái quát về lịch sử, văn hiến 
Bắc Ninh. 

- Phân kì văn học, đặc điểm và thành tựu 
chủ yếu ở mỗi giai đoạn phát triển của văn 

học Bắc Ninh.      
- Các tác giả và tác phẩm tiêu biểu ở mỗi 
giai đoạn phát triển 

2* 6 

* Các điểm đánh giá bộ phận (ĐGBP): trọng số 
30%, được tính bằng trung bình chung các điểm 
sau:  

- Điểm chuyên cần: 01 điểm (hệ số 1) 
- Điểm thảo luận, thực hành và kiểm tra việc tự 

học: 01 điểm (hệ số 1) 
- Điểm kiểm tra thường xuyên: 01 điểm (hệ số 
2) 

 + Điểm thi kết thúc học phần: trọng sô 70% 

15 

Tổ chức các 
hoạt động 
trải nghiệm 

sáng tạo  
Ngữ văn ở 

trường trung 
học cơ sở 

- SV nắm được những kiến thức cơ bản về 
hoạt động trải nghiệm sáng tạo 

(HĐTNST), mục đích, yêu cầu và vai trò 
của HĐTNST trong dạy – học Ngữ văn ở 

trường THCS. 
 - Hiểu được nội dung, chương trình và 
các hình thức HĐTNST Ngữ văn.  

2* 6 

* Các điểm đánh giá bộ phận (ĐGBP): trọng số 
30%, được tính bằng trung bình chung các điểm 

sau:  
 + Điểm chuyên cần: 01 điểm (hệ số 1) 

+ Điểm bài tập thực hành nhóm và bài tập cá 
nhân (ĐTL&KTTH): 02 điểm (hệ số 1) 
 + Điểm KT giữa học phần (ĐTGHP): 01 điểm 

+ Điểm thi kết thúc học phần: trọng sô 70% 



16 

Văn học 

nước ngoài 
ở trường 

THCS 

 Sinh viên hiểu được: 
  - Vị trí, nhiệm vụ, đặc điểm nội dung 
chương trình, sách giáo khoa phần văn 

học nước ngoài ở trường THCS. 
- Một số vấn đề chung của nguyên tắc và 

phương pháp dạy học tác phẩm văn học 
nước ngoài ở trường THCS.  

2* 6 

 - Các điểm đánh giá bộ phận (ĐGBP): trọng số 
30%, được tính bằng trung bình chung các điểm 
sau:  

 + Điểm chuyên cần: 01 điểm (hệ số 1) 
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia 

thảo luận. (ĐTL&KTTH): 01 điểm (hệ số 1) + 
Điểm thi giữa học phần (ĐTGHP): hệ số 2 

17 

Giáo dục 
Dân số - 

Môi trường 
và Giảng 

dạy địa lí 
địa phương 

Nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến 

thức cơ bản về dân số, tài nguyên, môi 
trường và những vấn đề đang đặt ra và cần 

được giải quyết.
- Nắm được các phương pháp giáo dục 
dân số và giáo dục môi trường thông qua 

bài học địa lí. 

2* 6 

 - Điểm đánh giá bộ phận phải đạt > 3 theo 

thang điểm 10. (để đủ điều kiện dự thi kết thúc 
học phần) 

- Điểm đánh giá bộ phận (30%): 2 điểm
Điểm chuyên cần:  1 (hệ số 1) 
 Điểm thi giữa học phần:  1 (hệ số 2)

- Điểm thi kết thúc học phần (70%)  

18 
Thi pháp 
học hiện đại 

Trang bị kiến thức lí thuyết về thi pháp 
học hiện đại (những vấn đề chung và một 

số kiểu thi pháp tác phẩm cụ thể: nhân vật, 
không gian, thời gian, chi tiết, kết cấu, cốt 
truyện, lời văn nghệ thuật) và văn hóa cảm 

nhận để người học mở rộng hiểu biết. 

3 6 

* Các điểm đánh giá bộ phận (ĐGBP): trọng số 
30%, được tính bằng trung bình chung các điểm 

sau:  
 + Điểm chuyên cần: 01 điểm (hệ số 1) 
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia 

thảo luận (ĐTL&KTTH): 01 điểm (hệ số 1) 
+ Điểm thi kết thúc học phần: trọng số 70% 

19 

 Địa lí tự 

nhiên đại 
cương 

- Một số hiểu biết về khoa học địa lí, về 

đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên 
cứu tự nhiên. 
- Những kiến thức cơ bản về Trái Đất (cấu 

tạo, hình dáng, kích thước, sự vận động), 
mối quan hệ giữa Mặt trời -Trái Đất  

3 1 

 - Điểm đánh giá bộ phận phải đạt > 3 theo 

thang điểm 10. (để đủ điều kiện dự thi kết thúc 
học phần)  
- Điểm đánh giá bộ phận (30%): 3 điểm 

Điểm chuyên cần:  1 (hệ số 1)  
Điểm kiểm tra thường xuyên: 1 (hệ số 1) 

  Điểm thi giữa học phần:  1 (hệ số 2) 
+ Điểm thi kết thúc học phần: trọng sô 70% 

20 
 Địa chất - 
Bản đồ học 

- Mô tả và phân biệt những loại đá chính 

thường gặp trong tự nhiên. 
-Nắm được những qui luật phát sinh, phát 
triển, phân bố các quá trình địa chất hiện 

đại. 
- Cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến 

thức cơ bản về bản đồ địa lí, những điểm 
đặc trưng của địa chất 

2 2 

 - Điểm đánh giá bộ phận phải đạt > 3 theo 

thang điểm 10. (để đủ điều kiện dự thi kết thúc 
học phần) 
- Điểm đánh giá bộ phận (30%): 2 điểm 

Điểm chuyên cần:  1 (hệ số 1)  
 Điểm thi giữa học phần:  1 (hệ số 2) 

- Điểm thi kết thúc học phần (70%) 



21 
Địa lí kinh 
tế - xã hội 

đại cương 

- Nắm vững được những khái niệm cơ 
bản, các quan điểm, qui luật địa lí và bức 
tranh chung về môi trường, khai thác và 

sử dụng tài nguyên.- Nắm vững địa lí dân 
cư và quần cư, địa lí sản xuất và phân bố 

các ngành kinh tế chủ yếu trên thế giới. 

2 2 

 - Điểm đánh giá bộ phận phải đạt > 3 theo 
thang điểm 10. (để đủ điều kiện dự thi kết thúc 
học phần)- Điểm đánh giá bộ phận (30%): 3 

điểmĐiểm chuyên cần:  1 (hệ số 1) Điểm kiểm 
tra thường xuyên: 1 (hệ số 1) Điểm thi giữa học 

phần:  1 (hệ số 2) 
+ Điểm thi kết thúc học phần: trọng sô 70% 

22 
Lý luận dạy 

học địa lí 

Học xong học phần này sinh viên hiểu biết 
được những kiến thức cơ bản và các kĩ 

năng sư phạm cần thiết về phương pháp 
dạy học bộ môn Địa lí ở trường THCS. 
 Vận dụng được kiến thức và kĩ năng sư 

phạm vào việc dạy học địa lí ở THCS. 

2 4 

 -  Điểm đánh giá bộ phận phải đạt > 3 theo 
thang điểm 10. (để đủ điều kiện dự thi kết thúc 

học phần) 
- Điểm đánh giá bộ phận (30%): 2 điểm 
Điểm chuyên cần:  1 (hệ số 1)  

 Điểm thi giữa học phần:  1 (hệ số 2) 
- Điểm thi kết thúc học phần (70%) 

23 
Địa lí các 

châu 

- Nắm đưược một số vấn đề địa lí cơ bản 
nhất mà thế giới đang quan tâm. 

- Nắm đưược những kiến thức về địa lí tự 
nhiên, dân cưư và sự phát triển kinh tế - xã 

hội của các châu  lục. 
Kĩ năng: 
*Các kĩ năng bộ môn: 

- Đọc và nhận xét được nội dung bản đồ 

3 5 

 - Điểm đánh giá bộ phận phải đạt > 3 theo 
thang điểm 10. (để đủ điều kiện dự thi kết thúc 

học phần)  
- Điểm đánh giá bộ phận (30%): 3 điểm 

Điểm chuyên cần:  1 (hệ số 1)  
Điểm kiểm tra thường xuyên: 1 (hệ số 1) 
 Điểm thi giữa học phần:  1 (hệ số 2) 

+ Điểm thi kết thúc học phần: trọng sô 70% 

24 
Địa lí Việt 
Nam 

- Nắm được các đặc điểm về tự nhiên, tài 
nguyên thiên nhiên chung của toàn lãnh 

thổ và sự phân chia các khu vực tự nhiên 
của đất nước. 

- Phân tích các nguồn lực để phát triển và 
phân bố theo các ngành. 
- Phân tích những phân hóa theo vùng khí 

hậu 

3 5 

 - Điểm đánh giá bộ phận phải đạt > 3 theo 
thang điểm 10. (để đủ điều kiện dự thi kết thúc 

học phần) 
- Điểm đánh giá bộ phận (30%): 3 điểm 

Điểm chuyên cần:  1 (hệ số 1)  
Điểm kiểm tra thường xuyên: 2 (hệ số 1) 
 Điểm thi giữa học phần:  1 (hệ số 2) 

 + Điểm thi kết thúc học phần: trọng sô 70% 

25 
Biển đảo 
Việt Nam 

- Hiểu được những đặc điểm cơ bản về 
biển và đảo của nưước ta.- Hiểu được khái 

niệm về những vùng biển thuộc chủ quyền 
và quyền tài phán quốc gia của nưước ta.

- Có những hiểu biết nhất định về luật 
biển quốc tế và những vấn đề còn tồn tại. 

2* 6 

 - Điểm đánh giá bộ phận phải đạt > 3 theo 
thang điểm 10. (để đủ điều kiện dự thi kết thúc 

học phần) 
- Điểm đánh giá bộ phận (30%): 2 điểm

Điểm chuyên cần:  1 (hệ số 1) 
 Điểm thi giữa học phần:  1 (hệ số 2)
- Điểm thi kết thúc học phần (70%)  



26 

Địa lí các 

khu vực việt 
Nam 

- Nắm được các đặc điểm về tự nhiên, tài 
nguyên thiên nhiên chung của các khu vực 
tự nhiên đất nưước. 

- Những phân hóa theo vùng kinh tế về 
các mặt tài nguyên thiên nhiên, dân cưư, 

dân tộc, những đặc điểm kinh tế-xã hội.  

2 6 

 - 1 Điểm thi kết thúc học phần (100%): Hình 
thức thi: Tự luận, thời gian 60 phút. 

27 
Lịch sử thế 
giới cổ 

trung đại 

Kiến thức 
-  Tiến trình phát triển chung của lịch sử 

xã hội loài người từ xã hội nguyên thủy 
sang xã hội có giai cấp và nhà nước thời 

cổ đại và thời phong kiến 
- Những đặc trưng cơ bản về kinh tế, 
chính trị, xã hội của ba hình thái kinh tế - 

xã hội. 

2 1 

Điểm học phần gồm:  
- Điểm đánh giá bộ phận phải đạt > 3 theo thang 

điểm 10. (để đủ điều kiện dự thi kết thúc học 
phần) 

- Điểm đánh giá bộ phận khác (ĐGBP): trọng số 
30%, được tính bằng trung bình trung của các 
điểm sau: 

+ Điểm chuyên cần (hệ số 1) 
 + Điểm thi giữ kì hệ số 2 

+ Điểm thi kết thúc học phần: trọng sô 70% 

28 
Lịch sử thế 
giới cận đại 

-  Các cuộc CMTS và sự xác lập của 
CNTB trên phạm vi thế giới. 

- Sự phát triển của CNTB và chuyển sang 
giai đoạn ĐQCN (tiêu biểu là các nước 
Anh, Pháp, Mỹ, Đức). 

- Phong trào công nhân và chủ nghĩa Mác.  
- Về tình hình các nước Á, Phi, Mỹ la tinh 

2 4 

 - Điểm đánh giá bộ phận phải đạt > 3 theo 
thang điểm 10. (để đủ điều kiện dự thi kết thúc 

học phần)  
- Điểm đánh giá bộ phận (ĐGBP): trọng số 
30%, được tính bằng trung bình trung của các 

điểm sau: 
+ Điểm chuyên cần  (hệ số 1)  

+ Điểm bài thi giữa học phần: hệ số 2 

29 
Lịch sử thế 
giới hiện đại  

- Một số vấn đề cơ bản của Cách mạng 
tháng Mười Nga, công cuộc xây dựng 

CNXH ở Liên Xô, Đông Âu và sự phát 
triển của hệ thống CNXH thế giới.

 - Hiểu được một cách khái quát những 
nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của 
CNXH ở Liên Xô, Đông Âu … 

2 5 

 - Điểm đánh giá bộ phận phải đạt > 3 theo 
thang điểm 10. (để đủ điều kiện dự thi kết thúc 

học phần) - Điểm đánh giá bộ phận khác 
(ĐGBP): trọng số 30%, được tính bằng trung 

bình trung của các điểm sau:+ Điểm chuyên cần  
(hệ số 1) + Điểm bài thi giữa học kì: hệ số 2 
+ Điểm thi kết thúc học phần: trọng sô 70% 

30 

Lịch sử Việt 

Nam từ 
nguồn gốc 

đến 1858 

 Giúp cho sinh viên nắm được:  
- Những kiến thức khái quát về quá trình 

hình thành các quốc gia đầu tiên trên đất 
nước Việt Nam.Một số kiến thức cơ bản 
về văn minh sông Hồng và các cuộc đấu 

tranh lâu dài giành độc lập của nhân dân 
ta.  

3 2 

 - Điểm đánh giá bộ phận phải đạt  > 3 theo 
thang điểm 10. (để đủ điều kiện dự thi kết thúc 

học phần)  
- Điểm đánh giá bộ phận khác (ĐGBP): trọng số 
30%, được tính bằng trung bình trung của các 

điểm sau: 
+ Điểm chuyên cần  (hệ số 1)  



+ Điểm bài thi giữa học kì hệ số 2 
+ Điểm thi kết thúc học phần: trọng sô 70% 

31 

Lịch sử Việt 
Nam từ 
1858 đến 

1945 

Giúp sinh viên nắm được:  

- Những kiến thức cơ bản của lịch sử Việt 
Nam từ giữa thế kỷ XIX đến hai thập niên 

đầu thế kỷ XX. Có nhận thức đúng bản 
chất những sự kiện, hiện tượng lịch sử của 
thời kỳ này. 

- Những kiến thức cơ bản của lịch sử Việt 
Nam 

2 5 

 - Điểm đánh giá bộ phận phải đạt  > 3 theo 

thang điểm 10. (để đủ điều kiện dự thi kết thúc 
học phần)  

- Điểm đánh giá bộ phận khác (ĐGBP): trọng số 
30%, được tính bằng trung bình trung của các 
điểm sau: 

+ Điểm chuyên cần  (hệ số 1)  
+ Điểm bài thi giữa học kì hệ số 2 

+ Điểm thi kết thúc học phần: trọng sô 70% 

32 

Lịch sử Việt 

Nam từ  
1945 đến 
nay 

- Tình hình cách mạng nước ta sau thắng 
lợi Cách mạng tháng Tám 1945 và chủ 

trương, biện pháp của Đảng, Chính phủ 
(1945 - 1946). Nguyên nhân bùng nổ 

kháng chiến toàn quốc chống Pháp và 
đường lối toàn quốc kháng chiến của 
Đảng 19/ 12/ 1946. 

2 5 

 - Điểm đánh giá bộ phận phải đạt  > 3 theo 
thang điểm 10. (để đủ điều kiện dự thi kết thúc 

học phần)  
- Điểm đánh giá bộ phận khác (ĐGBP): trọng số 

30%, được tính bằng trung bình trung của các 
điểm sau: 
+ Điểm chuyên cần  (hệ số 1)  

+ Điểm bài thi giữa học kì hệ số 2 
+ Điểm thi kết thúc học phần: trọng sô 70% 

33 

Phương 
pháp và 
hình thức tổ 

chức dạy 
học Lịch sử 

- Những hiểu biết đúng đắn về qui luật 
nhận thức lịch sử của học sinh, từ đó xác 
định các biện pháp sư phạm tác động vào 

qui luật đó.  - Hiểu được các cơ sở phân 
loại PPDH lịch sử. 

- Nắm vững và vận dụng được các nhóm 
phương pháp và các hình thức dạy học 
Lịch sử 

2 3 

 - Điểm đánh giá bộ phận phải đạt  > 3 theo 
thang điểm 10. (để đủ điều kiện dự thi kết thúc 
học phần) - Điểm đánh giá bộ phận khác 

(ĐGBP): trọng số 30%, được tính bằng trung 
bình trung của các điểm sau:+ Điểm chuyên cần  

(hệ số 1)  
+ Điểm bài thi giữa học kì hệ số 2 
+ Điểm thi kết thúc học phần: trọng sô 70% 

34 

Bài tập lịch 

sử ở trường 
trung học cơ 

sở 

- Vai trò, ý nghĩa của bài tập lịch sử trong 

dạy học lịch sử ở trường THCS.  
- Nguyên tắc và Qui trình xây dựng bài 

tập lịch sử trong các khóa trình lịch sử ở 
trường THCS.  
- Các biện pháp sử dụng hiệu quả bài tập 

lịch sử trong dạy học lịch sử 

2* 6 

 - Điểm đánh giá bộ phận phải đạt  > 3 theo 

thang điểm 10. (để đủ điều kiện dự thi kết thúc 
học phần)  

- Điểm đánh giá bộ phận khác (ĐGBP): trọng số 
30%, được tính bằng trung bình trung của các 
điểm sau: 

+ Điểm chuyên cần  (hệ số 1)  
+ Điểm bài thi giữa học kì hệ số 2 

+ Điểm thi kết thúc học phần: trọng sô 70% 



35 
Lịch sử 
Đông Nam 

Á 

- Khái quát một số nét cơ bản về Đông 
Nam Á (điều kiện hình thành, cuộc đấu 
tranh giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á) 

- Hiểu mối quan hệ mật thiết giữa lịch sử 
Việt Nam và lịch sử khu vực Đông Nam 

Á, cách mạng VN là một bộ phận khăng 
khít của Đông Nam Á 

2* 6 

 - Điểm đánh giá bộ phận phải đạt  > 3 theo 
thang điểm 10. (để đủ điều kiện dự thi kết thúc 
học phần)  

- Điểm đánh giá bộ phận khác (ĐGBP): trọng số 
30%, được tính bằng trung bình trung của các 

điểm sau: 
+ Điểm chuyên cần  (hệ số 1)  
+ Điểm bài thi giữa học kì hệ số 2 

+ Điểm thi kết thúc học phần: trọng sô 70% 

36 
Lịch sử Bắc 
Ninh 

- Nhằm cung cấp cho SV những kiến thức 

cơ bản về: Vùng đất, con người và truyền 
thống của Bắc ninh; Những đóng góp của 
nhân dân Bắc Ninh vào nền văn hoá dân 

tộc; Bắc Ninh trong phong trào yêu nước 
chống thực dân Pháp trước và sau khi 

Đảng Cộng sản ra đời 

2* 6 

 - Điểm đánh giá bộ phận phải đạt  > 3 theo 

thang điểm 10. (để đủ điều kiện dự thi kết thúc 
học phần)  
- Điểm đánh giá bộ phận khác (ĐGBP): trọng số 

30%, được tính bằng trung bình trung của các 
điểm sau: 

+ Điểm chuyên cần  (hệ số 1)  
+ Điểm bài thi giữa học kì hệ số 2 
+ Điểm thi kết thúc học phần: trọng sô 70% 

37 

Lịch sử Việt 
Nam chuyên 

sâu (giai 
đoạn từ 

1919 đến 
1954) 

 Sinh viên nắm sâu hơn những kiến thức 
về lịch sử Việt Nam từ 1919 đến 1954 

theo các chuyên đề cụ thể: về các chuyên 
đề như: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề 
cỏch mạng giải phóng dân tộc thuộc địa;  

Quá tŕnh thành lập Đảng Cộng sản Việt 
Nam 

2 6 

 - Điểm thi kết thúc học phần: trọng số 100% 
+ Hình thức thi: Viết

+ Thời gian: 60 phút 

6. Các học phần chuyên ngành: SP Tiếng Anh 

1 
Tiếng Việt 
thực hành 

Sinh viên nắm được  
- Những kiến thức căn bản về văn bản, bố 

cục, đề cương của văn bản;  
- Những kiến thức về đoạn văn, cách lập 
luận trong đoạn văn, cách viết đoạn văn 

theo các kiểu kết cấu. 
- Các kiến thức căn bản về câu và từ, cách 

viết 

2 1 

 - Các điểm đánh giá bộ phận (ĐGBP): trọng số 
30%, được tính bằng trung bình chung các điểm 

sau:  
 + Điểm chuyên cần: 01 điểm (hệ số 1) 
+ Điểm bài tập nhóm và bài tập cá nhân 

(ĐTL&KTTH): 01 điểm (hệ số 1) 
 + Điểm bài thi giữa học kì hệ số 2 

+ Điểm thi kết thúc học phần: trọng số 70% 



2 Đọc - Viết 1 

 
Trang bị và hình thành từng bước cho sinh 
viên những kĩ năng đọc viết cơ bản, hiện 

đại và mang tính hệ thống với các chủ đề 
về con người, cảnh vật,  nhân vật trong 

phim truyện, thời tiết, môi trường... 
   Rèn kĩ năng đọc đúng ngữ pháp 

3 4 

 - Để đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần: 
Điểm đánh giá bộ phận phải đạt > 3 theo thang 
điểm 10. 

   1. Điểm đánh giá bộ phận: trọng số 30%, được 
tính bằng TBT của các điểm sau: 

- 1 điểm chuyên cần - hệ số 1 
- 1 điểm kiểm tra thường xuyên – hệ số 1 
+ Điểm bài thi giữa học kì hệ số 2 

+ Điểm thi kết thúc học phần: trọng sô 70% 

3 Đọc - Viết 2 

 

Môn học giúp người học phát triển kĩ 
năng đọc các bài khóa dài hơn với độ 
phức tạp và yêu cầu về khả năng hiểu cao 

hơn ở cấp độ 2 (trình độ intermediate) về 
các chủ đề khó hơn như: khoa học công 

nghệ, văn học, báo chí, thị trườ 

3 5 

 - Để đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần: 

Điểm đánh giá bộ phận phải đạt > 3 theo thang 
điểm 10. 
   1. Điểm đánh giá bộ phận: trọng số 30%, được 

tính bằng TBT của các điểm sau: 
- 1 điểm chuyên cần - hệ số 1 

- 1 điểm kiểm tra thường xuyên – hệ số 1 
+ Điểm bài thi giữa học kì hệ số 2 
+ Điểm thi kết thúc học phần: trọng sô 70% 

4 Đọc - Viết 3 

Môn học giúp người học khản năng  điều 
chỉnh được phương pháp và tốc độ đoc tùy 

thuộc vào cac loại văn bản khác nhau và 
tùy theo mục đích đọc hiểu cụ thể; biết sử 
dụng nguồn tài liệu một cách có chọn lọc, 

tiếp tục nâng cao từng 

2 6 

 - Để đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần: 
Điểm đánh giá bộ phận phải đạt > 3 theo thang 

điểm 10.   Điểm đánh giá bộ phận: trọng số 
30%, được tính bằng TBT của các điểm sau:- 1 
điểm chuyên cần - hệ số 1- 1 điểm kiểm tra 

thường xuyên – hệ số 1 
+ Điểm bài thi giữa học kì hệ số 2 

+ Điểm thi kết thúc học phần: trọng sô 70% 

5 
Nghe - Nói 

1 

Củng cố và phát triển cho sinh viên những 
kiến thức cơ bản tiếng Anh thực hành hiện 

đại ở trình độ trung cấp trở lên, rèn, luyện 
và phát triển 4 kĩ năng thực hành ngôn 
ngữ: nghe, nói, đọc, viết trong đó chú 

trọng đến hai kỹ năng chính là nghe nói. 
3 4 

 - Để đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần: 
Điểm đánh giá bộ phận phải đạt > 3 theo thang 

điểm 10. 
  Điểm đánh giá bộ phận: trọng số 30%, được 
tính bằng TBT của các điểm sau: 

- 1 điểm chuyên cần - hệ số 1 
- 1 điểm kiểm tra thường xuyên – hệ số 1 

+ Điểm bài thi giữa học kì hệ số 2 
+ Điểm thi kết thúc học phần: trọng sô 70% 



6 
Nghe - Nói 

2 

Củng cố và phát triển cho sinh viên những 
kiến thức cơ bản tiếng Anh thực hành hiện 
đại mà các em đã đạt được sau khi kết 

thúc học phần nghe nói 1, rèn  luyện và 
phát triển 4 kĩ năng thực hành ngôn ngữ: 

nghe, nói, đọc, viết. 

3 5 

 - Điểm đánh giá bộ phận phải đạt > 3 theo 
thang điểm 10 (để đủ điều kiện thi kết thúc học 
phần)  

   Điểm đánh giá bộ phận: trọng số 30%, được 
tính 

+ Điểm bài thi giữa học kì hệ số 2 
+ Điểm thi kết thúc học phần: trọng sô 70% 

7 
Nghe - Nói 

3 

 
Củng cố và phát triển cho sinh viên những 

kiến thức cơ bản tiếng Anh thực hành hiện 
đại mà các em đã đạt được sau khi kết 
thúc học phần nghe nói 1 và 2, rèn  luyện 

và phát triển 4 kĩ năng thực hành ngôn 
ngữ: nghe, nói, đọc, viết.  

2 6 

 - Để đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần: 
Điểm đánh giá bộ phận phải đạt > 3 theo thang 

điểm 10. 
      1. Điểm đánh giá bộ phận: trọng số 30%, 
được tính bằng TBT của các điểm sau: 

- 1 điểm chuyên cần - hệ số 1 
- 1 điểm kiểm tra thường xuyên – hệ số 1 

+ Điểm bài thi giữa học kì hệ số 2 
+ Điểm thi kết thúc học phần: trọng sô 70% 

8 Ngữ âm 

Nắm được những đặc điểm cơ bản của 

ngữ âm, âm vị học tiếng Anh. Nắm được 
hệ thống âm vị (phụ âm, nguyên âm) và 
các đặc điểm của chúng. Nắm được các 

yếu tố siêu đoạn tính trong chuỗi lời nói 
như trọng âm, nhịp đệu, ngữ điệu và chức 

năng của  ngữ âm. 

2 5 

 - Để đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần: 

Điểm đánh giá bộ phận phải đạt > 3 theo thang 
điểm 10.     1. Điểm đánh giá bộ phận: trọng số 
30%, được tính bằng TBT của các điểm sau:- 1 

điểm chuyên cần - hệ số 1- 1 điểm kiểm tra 
thường xuyên – hệ số 1 

+ Điểm bài thi giữa học kì hệ số 2 
+ Điểm thi kết thúc học phần: trọng sô 70%  

9 
Ngữ pháp 
Tiếng Anh 

thông dụng 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ 
bản và tương đối hệ thống về ngữ pháp 

thực hành tiếng Anh hiện đại.    
Hình thành và phát triển các kĩ năng tổng 

hợp, phân tích, đối chiếu, so sánh, quy 
nạp, diễn giải các hiện tượng, cấu trúc ngữ 
pháp thông dụng. 

3 4 

 - Các điểm đánh giá bộ phận (trọng số 30%) 
được tính bằng trung bình chung các điểm: 

 + Điểm chuyên cần: đánh giá nhận thức và thái 
độ tham gia thảo luận (hệ số 1) 

 + Điểm bài kiểm tra giữa học phần (hệ số 2) 
 + Điểm kiểm tra thường xuyên (hệ số 1) 
+ Điểm bài thi giữa học kì hệ số 2 

+ Điểm thi kết thúc học phần: trọng sô 70% 



10 
Tiếng Anh 

Trung cấp 1 

 
 - Có kiến thức và kỹ năng sử dụng tiếng 
Anh để tham gia vào các hoạt động giao 

tiếp xã hội thông thường, trong các ngữ 
cảnh thông thường như: nhà trường, gia 

đình, các địa điểm công cộng như: nhà ga, 
bãi đỗ xe, khách sạn, bệnh viện, sân bay. 

8 1 

 - Để đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần: 
Điểm đánh giá bộ phận phải đạt > 3 theo thang 
điểm 10.   

   1. Điểm đánh giá bộ phận: trọng số 30%, được 
tính bằng TBT của các điểm sau: 

- 1 điểm chuyên cần - hệ số 1 
- 1 điểm kiểm tra thường xuyên – hệ số 1 
+ Điểm bài thi giữa học kì hệ số 2 

+ Điểm thi kết thúc học phần: trọng sô 70% 

11 
Tiếng Anh 
Trung cấp 2 

 

- Từ vốn kiến thức nền tảng mà người học 
đã có và nối tiếp chương trình tiếng Anh 
trung cấp 1, chương trình tiếng Anh trung 

cấp 2 sẽ nâng cao sự hiểu biết cũng như 
khả năng sử dụng ngôn ngữ đích cho các 

em trên nhiều lĩnh vực có tính thực tế. 

8 2 

 - Để đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần: 

Điểm đánh giá bộ phận phải đạt > 3 theo thang 
điểm 10. 
   1. Điểm đánh giá bộ phận: trọng số 30%, được 

tính bằng TBT của các điểm sau: 
- 1 điểm chuyên cần - hệ số 1 

- 2 điểm kiểm tra thường xuyên – hệ số 1 
+ Điểm bài thi giữa học kì hệ số 2 
+ Điểm thi kết thúc học phần: trọng sô 70% 

12 
Tiếng Anh 

Trung cấp 3 

Nắm được một cách hệ thống và tương đối 

chuẩn về kiến thức ngôn ngữ Anh ở trình 
độ  trung cấp 3. Củng cố và nâng cao cấu 

trúc ngữ pháp: các thời, thì hiện tại, quá 
khứ, tương lai, hiện tại hoàn thành, tiếp 
diễn, so sánh đối chiếu các thời. 

7 3 

 - Để đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần: 

Điểm đánh giá bộ phận phải đạt > 3 theo thang 
điểm 10.       1. Điểm đánh giá bộ phận: trọng số 

30%, được tính bằng TBT của các điểm sau:- 1 
điểm chuyên cần - hệ số 1- 1 điểm kiểm tra 
thường xuyên – hệ số 1 

+ Điểm bài thi giữa học kì hệ số 2 
+ Điểm thi kết thúc học phần: trọng sô 70% 

13 
Từ vựng - 

Ngữ nghĩa 

 
Trong học phần này, sinh viên cần phải 
nắm được cấu trúc của từ, các loại từ (từ 

đơn, từ ghép, từ phức), những phương 
pháp cấu tạo từ cơ bản, đặc biệt là những 

phương pháp cấu tạo từ phổ biến như: tiếp 
tố, ghộp từ, rút gọn từ, từ tượng thanh. 

2 5 

 - Để đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần: 
Điểm đánh giá bộ phận phải đạt > 3 theo thang 
điểm 10. 

   1. Điểm đánh giá bộ phận: trọng số 30%, được 
tính bằng TBT của các điểm sau: 

- 1 điểm chuyên cần - hệ số 1 
- 1 điểm kiểm tra thường xuyên – hệ số 1 
+ Điểm bài thi giữa học kì hệ số 2 

+ Điểm thi kết thúc học phần: trọng sô 70% 



14 
PP giảng 
dạy Tiếng 

Anh 1 

Học phần Phương pháp dạy Tiếng Anh 1 
trang bị cho người học những kiến thức lý 
luận cơ bản về phương pháp giảng dạy 

tiếng Anh; các quan điểm về tương tác 
trong dạy học ngôn ngữ thứ hai;  các yếu 

tố ảnh hưởng đến học ngôn ngữ thứ hai.  
3 3 

 - Để đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần: 
Điểm đánh giá bộ phận phải đạt > 3 theo thang 
điểm 10.  

   1. Điểm đánh giá bộ phận: trọng số 30%, được 
tính bằng TBT của các điểm sau: 

- 1 điểm chuyên cần - hệ số 1 
- 1 điểm kiểm tra thường xuyên – hệ số 1 
+ Điểm bài thi giữa học kì hệ số 2 

+ Điểm thi kết thúc học phần: trọng sô 70% 

15 

PP giảng 

dạy Tiếng 
Anh 2 

Tiếp nối học phần Phương pháp dạy Tiếng 

Anh 1, học phần này cung cấp cho người 
học những kĩ thuật giảng dạy tiếng Anh 
theo phương pháp hiện đại về cách sử 

dụng các công cụ hỗ trợ dạy học (bảng, 
trình chiếu, tranh ảnh…), nâng cao nhận 

thức của sinh viên. 

3 5 

 - Để đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần: 

Điểm đánh giá bộ phận phải đạt > 3 theo thang 
điểm 10.      
   1. Điểm đánh giá bộ phận: trọng số 30%, được 

tính bằng TBT của các điểm sau: 
- 1 điểm chuyên cần - hệ số 1 

- 1 điểm kiểm tra thường xuyên – hệ số 1 
+ Điểm bài thi giữa học kì hệ số 2 
+ Điểm thi kết thúc học phần: trọng sô 70% 

20 

Kĩ năng 

ngôn ngữ 
nâng cao 

Giúp sinh viên nâng cao trình độ tiếng 

Anh, củng cố trình độ ngữ pháp, làm giàu 
vốn từ vựng cho người học và cải thiện 

khả năng sử dụng ngữ điệu, trọng âm và 
làm tăng vốn hiểu biết cho sinh viên về 
kiến thức văn hóa, xã hội.

  

3 6 

 - Không có điểm đánh giá bộ phận.    - Thi kết 

thúc HP (thay thế khóa luận tốt nghiệp)  + Hình 
thức thi: Viết + Nói  + Thời gian làm bài thi: 01 

bài thi viết 90 phút + thi nói (10 phút 1 thí sinh) 

21 
Kiến thức 
ngôn ngữ 

nâng cao 

 
- Ngữ pháp: giúp người học nắm được 

những kiến thức nâng cao về ngữ pháp 
tiếng Anh đặc biệt là câu đơn, câu phức và 

câu ghép, các dạng đặc biệt của câu điều 
kiện, các dạng đảo ngữ… 
- Từ vựng: giúp người mở rộng vốn từ 

vựng về nhiều chủ đề phát triển. 

2 6 

 - Không có điểm đánh giá bộ phận. 
- 01 bài thi kết thúc HP (thay thế khóa luận tốt 

nghiệp):  Hình thức thi: viết, thời gian làm bài 
thi: 60 phút 

III. Các học phần TTSP (dùng chung cho các ngành) 



22 TTSP 1 

 Củng cố, hệ thống hóa kiến thức, kĩ năng 
đã được học và thực hành ở năm thứ 1 và 
để chuẩn bị tốt cho đợt thực tập ở năm thứ 

3. 
 Giúp sinh viên sư phạm đi sâu tìm hiểu 

thực tế giáo dục, tiếp xúc với trẻ và giáo 
viên trường Tiểu học, THCS, Mầm non, 
qua đó hình thành kĩ năng SP. 

2 4 

Toàn bộ nội dung đợt TTSP của giáo sinh đều 
được đánh giá bằng cách cho điểm theo thang 
điểm 10 và làm tròn đến một chữ số thập phân. 

Việc đánh giá được thực hiện thông qua các 
phiếu đánh giá cụ thể cho từng nội dung. Từng 

mặt hoạt động trong một nội dung. 

23 TTSP 2 

Giúp sinh viên sư phạm nâng cao nhận 

thức về vai trò của giáo dục trong sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 

nước, nắm vững những quy định về nhiệm 
vụ, quyền hạn của người giáo viên, trên cơ 
sở đó phấn đấu trở thành giáo viên giỏi.  

4 6 

Toàn bộ nội dung các đợt TTSP của giáo sinh 

đều được đánh giá bằng cách cho điểm theo 
thang điểm 10 và được làm tròn đến một chữ số 

thập phân. Việc đánh giá được thực hiện thông 
qua các phiếu đánh giá cụ thể cho từng nội 
dung.  

 

 

D. Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn:  

1.  Thống kê các giáo trình, tài liệu đã biên soạn trong năm 2021-2022 

1.1. Các giáo trình, tài liệu nhà trường nghiệm thu năm học 2021-2022 

 

STT 
Tên giáo trình, tài liệu tham khảo (kể cả giáo trình 

điện tử) 
Năm nghiệm thu 

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài liệu tham 

khảo (kể cả giáo trình điện tử) 

1 

 

 

Giáo dục hòa nhập và tổ chức hoạt động giáo dục theo 

hướng trải nghiệm cho trẻ mầm non. 

Tác giả: Chủ biên: TS.Đào Lan Hương  

Thành viên: Ths. Nguyễn Thị Thu Hà; Ths. Hà Duy Tá; 

Th. Vương Thị Thanh Thủy; Ths. Vương Thị Thùy. 

2022 
  
Hội đồng Khoa học Trường nghiệm thu, thông 

báo kết quả và ra QĐ công nhận TKHT theo 
Quyết định số 171/QĐ-CĐSP ngày 27/5/2022. 

2 

Tài liệu bổ trợ học phần Tiếng Anh Mầm non 1 (Dùng cho 

SV CĐSP Mầm non – Trường CĐSP Bắc Ninh). 

Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Phương Mai 

 



3 

Tài liệu bổ trợ học phần Tiếng Anh Mầm non 2 (Dùng cho 

SV CĐSP Mầm non – Trường CĐSP Bắc Ninh). 

Tác giả: ThS.Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 

2022 

4 

 

Tài liệu: Trang trí trường, lớp mầm non. 

Tác giả: ThS.Vũ Thị Loan 

2022 

5 

 

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp các môn Lí luận chính trị. 

Tác giả: TS.Nguyễn Hữu Niên 

2022 

6 

Quản lí hành chính nhà nước và QL ngành Giáo dục - Đào 

tạo. 

Tác giả: ThS.Hoàng Minh Loan 

2022 

1.2. Các giáo trình, tài liệu đã công bố, xuất bản trong năm học 2020-2021 

 

STT 
Tên giáo trình, tài liệu tham khảo (kể cả giáo trình 

điện tử) 
Năm xuất bản 

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài liệu tham 

khảo (kể cả giáo trình điện tử) 

    

G. Công khai thông tin đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương và doanh nghiệp 

STT Tên đơn vị đặt hàng đào tạo Số lượng Trình độ đào tạo Chuyên ngành đào tạo Kết quả đào tạo 

 
 Không  Không  Không   Không    

H. Công khai hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức 

STT Tên chủ đề hội nghị, hội thảo khoa học Thời gian tổ chức Địa điểm tổ chức 
Số lượng đại biểu 

tham dự 

 
 Không  Không  Không   Không  



I. Công khai thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tư vấn 

STT 
Tên dự án, nhiệm vụ khoa học 

công nghệ 

Người chủ trì và 

các thành viên 

Đối tác trong 

nước và quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

Tóm tắt sản phẩm, ứng 

dụng thực tiễn 

1 

Thiết kế hoạt động dạy học một 

số bài Lịch sử trong môn Lịch sử 

- Địa lí lớp 6 theo hướng phát 

triển năng lực cho học sinh. 

 
ThS. Phan Thị 

Hiền 
   

Ứng dụng trong dạy học 
Lịch sử  lớp 6. 

2 

Thiết kế hoạt động dạy học một 

số bài Lịch sử thuộc chương V 

trong môn học Lịch sử - Địa lí 

Lớp 6 theo hướng phát triển 

năng lực, phẩm chất cho học 

sinh. 

TS.Lưu Thị Ngọc 
Tuyết 

   

Ứng dụng trong giảng 

dạy môn Lịch sử - Địa lí 

lớp 6 THCS (theo CT 

GDPT mới). 

3 

Hướng dẫn giảng dạy một số bài 

học về truyền thống, văn hóa 

trong Tài liệu Giáo dục địa 

phương lớp 6 tỉnh Bắc Ninh. 

 - ThS. Nguyễn 
Thị Huế (chủ 
nhiệm đề tài) 

- ThS. Nguyễn Thị 
Hồng Nhung 

   

Ứng dụng trong giảng 

dạy môn Giáo dục địa 

phương lớp 6 ở trường 

THCS. 

4 

Tích hợp tư liệu bài giảng trong 

dạy học học phần Phương pháp 

cho trẻ làm quen với Văn học 

cho sinh viên ngành Giáo dục 

Mầm non trường CĐSP Bắc 

Ninh. 

ThS. Nguyễn Thị 
Nguyệt 

   

Ứng dụng trong dạy học 

HP “Phương pháp cho 

trẻ mầm non làm quen 

với văn học” cho sinh 

viên ngành Giáo dục 

Mầm non. 

5 

Tích hợp tư liệu bài giảng nội 

dung “Văn học thiếu nhi” trong 

dạy học học phần Văn học cho 

sinh viên ngành Giáo dục Mầm 

non Trường CĐSP Bắc Ninh. 

TS. Nguyễn Thị 

Thắng 

  

   

Ứng dụng trong dạy học 

HP “Văn học” cho sinh 

viên ngành Giáo dục 

Mầm non. 

6 

Tích hợp tư liệu bài giảng nội 

dung “Giáo dục chuẩn mực ngữ 

âm tiếng Việt” và “Hình thành 

 

 

ThS. Ngô Thị 

   
Ứng dụng trong dạy học 

HP “Phương pháp phát 

triển ngôn ngữ cho trẻ 



phát triển vốn từ cho trẻ” trong 

dạy học học phần Phương pháp 

phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm 

non cho sinh viên ngành Giáo 

dục Mầm non trường CĐSP Bắc 

Ninh. 

Lanh mầm non” cho sinh viên 

ngành Giáo dục Mầm 

non. 

7 

Tích hợp tư liệu bài giảng nội 

dung “Chuẩn bị cho trẻ học 

Tiếng Việt ở trường Tiểu học” 

trong dạy học học phần Phương 

pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 

mầm non cho sinh viên ngành 

Giáo dục Mầm non trường 

CĐSP Bắc Ninh. 

 

ThS. Nguyễn Thị 

Thiêm 

   

Ứng dụng trong dạy nội 

dung “Chuẩn bị cho trẻ 

học Tiếng Việt ở trường 

Tiểu học” cho sinh viên 

ngành Giáo dục Mầm 

non. 

8 

Tích hợp tư liệu bài giảng nội 

dung “ Văn học dân gian Việt 

Nam” trong dạy học phần Văn 

học cho sinh viên ngành Giáo 

dục Mầm non trường CĐSP Bắc 

Ninh. 

ThS. Vương Hồng 

Nhung 
   

Ứng dụng trong dạy nội 

dung “Văn học dân gian 

Việt Nam” trong HP 

Văn học cho sinh viên 

ngành Giáo dục Mầm 

non. 

9 

Tích hợp tư liệu bài giảng nội 

dung “Ngữ âm tiếng Việt” và 

“Từ vựng tiếng Việt” trong dạy 

học học phần Tiếng Việt cho sinh 

viên ngành Giáo dục Mầm non 

trường CĐSP Bắc Ninh. 

 

ThS. Phùng Thị 

Hiền    

Ứng dụng trong dạy nội 

dung “Ngữ âm tiếng 

Việt” và “Từ vựng tiếng 

Việt” trong HP Tiếng 

Việt cho sinh viên ngành 

Giáo dục Mầm non. 

10 

Xây dựng nguồn học liệu cho 

dạy học trực tuyến học phần 

Phương pháp cho trẻ mầm non 

khám phá khoa học về môi 

trường xung quanh. 

ThS. Trần Thị 

Hồng Minh 
   

Ứng dụng trong dạy - 

học  học phần Phương 

pháp cho trẻ mầm non 

khám phá khoa học về 

môi trường xung 

quanh.cho sinh viên 



ngành Giáo dục Mầm 

non. 

11 

Thiết kế bài giảng ứng dụng 

công nghệ thông tin nội dung 

học phần “Phương pháp giáo dục 

thể chất cho trẻ mầm non”. 

ThS. Trịnh Thị 

Ngà  

   

Ứng dụng trong dạy - 

học học phần Phương 

pháp giáo dục thể chất 

cho trẻ mầm non cho 

sinh viên ngành Giáo 

dục Mầm non. 

12 

Xây dựng hệ thống câu hỏi, bài 

tập, hướng dẫn tự học học phần  

Phát triển và tổ chức thực hiện 

chương trình Giáo dục mầm non 

cho sinh viên ngành Giáo dục 

Mầm non, trường CĐSP Bắc 

Ninh. 

ThS. Nguyễn Thị 

Dư 
   

Ứng dụng trong dạy - 

học học phần Phát triển 

và tổ chức thực hiện 

chương trình Giáo dục 

mầm non cho sinh viên 

ngành Giáo dục Mầm 

non. 

13 

Hướng dẫn sinh viên ngành 

GDMN trường CĐSP Bắc Ninh 

thiết kế bài tập phát triển chung 

và thể dục sáng sử dụng âm nhạc 

hiện đại. 

ThS. Vũ Thị Ánh 

Ngọc 
   

Ứng dụng trong dạy - 

học cho SV ngành 

GDMN và làm tài liệu 

tham khảo cho GV các 

trường mầm non. 

14 

Hướng dẫn sinh viên ngành 

GDMN thiết kế trò chơi học tập 

để giáo dục dinh dưỡng sức khỏe 

cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi. 

ThS. Bùi Thu 

Thủy 
   

Ứng dụng trong dạy - 

học cho SV ngành 

GDMN và làm tài liệu 

tham khảo cho GV các 

trường mầm non. 

15 

Một số biện pháp giáo dục văn 

hóa ứng xử cho sinh viên Trường 

Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh. 

ThS. Lại Thị Hằng 

(chủ nhiệm đề tài) 

ThS. Đỗ Thị Loan 

   

Ứng dụng trong giáo 

dục văn hóa ứng xử cho 

sinh viên Trường Cao 

đẳng Sư phạm Bắc 

Ninh. 

16 
Thiết kế bài giảng điện tử môn 

Tiếng Anh cho trẻ mầm non 4-5 

ThS. 

Nguyễn Thị Thu 
   Làm tài liệu tham khảo 

cho GV MN và SV 



tuổi tại Cơ sở Mầm non Hoa 

Phượng- Trường CĐSP Bắc 

Ninh. 

Viện ngành Giáo dục MN. 

17 

Thiết kế bài giảng điện tử môn 

Tiếng Anh cho trẻ mầm non 3-4 

tuổi tại Cơ sở Mầm non Hoa 

Phượng- Trường CĐSP Bắc 

Ninh. 

ThS. 

Nguyễn Thị Hồng 

Vân  

   

Làm tài liệu tham khảo 

cho GV MN và SV 

ngành Giáo dục MN. 

18 

Thiết kế bài giảng điện tử môn 

Tiếng Anh cho trẻ mầm non 5-6 

tuổi tại Cơ sở Mầm non Hoa 

Phượng.- Trường CĐSP Bắc 

Ninh. 

ThS. Nguyễn Văn 

Thuật 
   

Làm tài liệu tham khảo 

cho GV MN và SV 

ngành Giáo dục MN. 

19 

Một số biện pháp nhằm phát 

triển năng lực tự học cho sinh 

viên trong dạy học học phần 

Phòng bệnh và đảm bảo an toàn 

cho trẻ mầm non. 

ThS. Nguyễn Bích 

Quyên 
   

Ứng dụng trong công tác 

đảm bảo chất lượng bên 

trong tại Trường CĐSP 

Bắc Ninh. 

20 

Hướng dẫn sinh viên ngành Giáo 

dục Mầm non phát triển tư duy 

toán học cho trẻ mầm non. 

ThS. 

Nguyễn Thị Thúy 

Vân 

   
Ứng dụng trong việc rèn 

luyện kĩ năng cho sinh 

viên. 

21 

Rèn kĩ năng chứng minh quy nạp 

toán học cho sinh viên ngành 

Toán THCS của trường CĐSP 

Bắc Ninh. 

 

ThS.Ngô Sách 

Đăng    

Ứng dụng trong rèn kĩ 

năng chứng minh quy 

nạp toán học cho sinh 

viên ngành Toán THCS 

của trường CĐSP Bắc 

Ninh. 

22 

Xây dựng một số nội dung dạy 

học ở Mô-đun “Lắp đặt mạch 

điện trang trí, báo hiệu”, môn 

Công nghệ 9 (chương trình giáo 

dục phổ thông 2018) theo 

ThS.Trần Thị 

Hương Mai 

  

   

Ứng dụng trong dạy học 

ở Mô-đun “Lắp đặt 

mạch điện trang trí, báo 

hiệu”, môn Công nghệ 9 

(chương trình giáo dục 



phương pháp dạy học dự án. phổ thông 2018) 

23 

Hướng dẫn sinh viên ngành 

GDMN tự học nội dung “Hiểu 

biết cơ bản về CNTT và kĩ năng 

sử dụng máy tính cơ bản, Xử lý 

văn bản cơ bản”, học phần 

CNTT và UDCNTT trong dạy 

học ở trường CĐSP Bắc Ninh. 

ThS. 

Nguyễn Hương 

Giang  

   

Ứng dụng trong dạy - 

học nội dung “Hiểu biết 

cơ bản về CNTT và kĩ 

năng sử dụng máy tính 

cơ bản, Xử lý văn bản 

cơ bản”, học phần CNTT 

và UDCNTT trong dạy 

học. 

24 

Hướng dẫn sinh viên ngành Giáo 

dục Mầm non tự học nội dung 

“Ứng dụng CNTT và truyền 

thông trong giáo dục Mầm non” 

thuộc học phần CNTT và ứng 

dụng CNTT trong dạy học. 

ThS. 

Nguyễn Thị Thanh 

Tâm 

   

Ứng dụng trong dạy - 

học nội dung “Ứng dụng 

CNTT và truyền thông 

trong giáo dục Mầm 

non”, học phần CNTT và 

UDCNTT trong dạy học. 

25 

Thiết kế một số bài tập phát triển 

kiến thức phần Điện học -Vật lý 

9.  

 

ThS.Lê Thị Thuỳ 

Linh 
   

Ứng dụng trong dạy học 

phần Điện học, môn Vật 

lí 9 (CT Giáo dục phổ 

thông mới). 

26 

Hướng dẫn sinh viên ngành Giáo 

dục Mầm non tự học nội dung 

“Sử dụng phần mềm bảng tính 

cơ bản”, “Sử dụng phần mềm 

trình chiếu cơ bản” thuộc học 

phần CNTT và ứng dụng CNTT 

trong dạy học. 

 

 

ThS. Đàm Công 

Thắng    

Ứng dụng trong dạy - 

học nội dung “Sử dụng 

phần mềm bảng tính cơ 

bản”, “Sử dụng phần 

mềm trình chiếu cơ 

bản”, học phần CNTT và 

UDCNTT trong dạy học. 

27 

Thiết kế hoạt động dạy học trong 

học phần Sự phát triển thể chất 

trẻ em lứa tuổi Mầm non theo 

hướng phát triển năng lực tự học 

cho sinh viên. 

ThS. Nguyễn Thị 

Thu Hằng 
   

Ứng dụng trong dạy - 
học  học phần Sự phát 

triển thể chất trẻ em lứa 
tuổi Mầm non. 

K. Công khai thông tin kiểm định cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục 



STT 
Tên cơ sở đào tạo hoặc 

các chương trình đào tạo 

Thời điểm đánh 

giá ngoài 

Kết quả đánh 

giá/Công nhận 

Nghị quyết của 

Hội đồng 

KĐCLGD 

Công nhận 

đạt/không đạt 

chất lượng giáo 

dục 

Giấy chứng nhận/Công nhân 

Ngày cấp Giá trị đến 

1  KĐCL cơ sở giáo dục 

- ĐGN theo 
Quyết định số 
68/QĐ-
KĐCLGD ngày 

02/11/2019 của 
Giám đốc TT 
KĐCLGD – 
Hiệp hội Các 
trường đại học 
và cao đẳng Việt 

Nam. 

- Được cấp Giấy 
chứng nhận 
KĐCL cơ sở 
giáo dục ngày 
06/3/2020. 

 85,45% tiêu chí 
đạt. 

 Nghị quyết 
06/CV-
KĐCLGD của 

TT KĐCLGD, 
Hiệp hội Các 
trường đại học 
và cao đẳng 
Việt Nam ngày 
08/01/2020 

 Đạt chuẩn chất 
lượng KĐCL cơ 
sở giáo dục. 

 06/3/2020  06/3/2025 

2 
 KĐCL chương trình đào 
tạo 

 Trường chưa 
đánh giá ngoài, 
đang  TĐG 
CTĐT trong 
năm học 2021-

2022 

      
  

    

Bắc Ninh, ngày 29  tháng 6 năm 2021 
HIỆU TRƯỞNG 

 
TS. Nguyễn Hữu Tuyến 
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