


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 

 

Ngành: Sư phạm Sinh học (Biology Teacher Education)  Mã ngành: 7140213 

Thời gian đào tạo: 4 năm    Danh hiệu: Cử nhân 

Đơn vị quản lý: Bộ môn Sư phạm Sinh học, Khoa Sư phạm 

1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung  

Chương trình đào tạo ngành Sư phạm Sinh học trình độ đại học đào tạo sinh viên trở thành 

giáo viên có năng lực chuyên môn, năng lực nghiệp vụ sư phạm Sinh học và phẩm chất đạo đức 

nghề nghiệp, đáp ứng chuẩn nghề nghiệp giáo viên hiện hành để giảng dạy môn Sinh học trong các 

trường phổ thông; có khả năng làm công tác tư vấn, nghiên cứu, quản lý ở các trường học, cơ sở 

đào tạo, các cơ sở quản lý giáo dục; có khả năng tự học và tiếp tục học ở bậc cao hơn. 

1.2. Mục tiêu cụ thể  

Chương trình đào tạo ngành Sư phạm Sinh học trình độ đại học: 

a. Trang bị cho sinh viên trình độ lý luận chính trị, khoa học xã hội và pháp luận, kiến thức 

quốc phòng an ninh, kiến thức về giáo dục thể chất, năng lực ngôn ngữ và công nghệ thông tin cơ 

bản theo quy định hiện hành.  

b. Rèn luyện sinh viên có tác phong sư phạm; có phẩm chất đạo đức cá nhân và đạo đức nghề 

nghiệp; có khả năng thích ứng với môi trường đa văn hóa và bối cảnh toàn cầu hóa; phát triển năng 

lực học tập suốt đời; phát triển năng lực tư duy và năng lực giao tiếp, hợp tác. 

c. Hình thành và phát triển năng lực nghiệp vụ sư phạm Sinh học cho sinh viên bao gồm năng 

lực dạy học, năng lực giáo dục, năng lực tổ chức quản lý và năng lực đánh giá.  

d. Hình thành và phát triển năng lực chuyên môn vững vàng cho sinh viên, đáp ứng yêu cầu 

đổi mới chương trình giáo dục phổ thông môn Sinh học. 

e. Đào tạo cho sinh viên có năng lực làm việc trong các ngành nghề phù hợp với chuyên môn 

như: làm việc trong phòng thí nghiệm Sinh học, làm công tác tư vấn, quản lý ở các trường học, cơ 

sở đào tạo hay cơ sở quản lý giáo dục; có thể học lên bậc cao hơn các ngành liên quan đến giáo dục 

học và Sinh học. 

2. Chuẩn đầu ra  

Hoàn thành chương trình đào tạo Sư phạm Sinh học trình độ đại học, người học có khả năng: 

2.1. Kiến thức 

2.1.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương  

a. Trình bày được các kiến thức cơ bản về khoa học chính trị, khoa học xã hội và pháp luật; 

kiến thức về giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng và an ninh và các chủ trương, đường lối phát 

triển kinh tế - xã hội của Đảng và nhà nước.  

b. Diễn giải được những nguyên tắc sử dụng tiếng Việt chuẩn mực và công nghệ thông tin 

trong giao tiếp và trong hoạt động chuyên môn.  

c. Đạt được năng lực ngoại ngữ về tiếng Anh hoặc tiếng Pháp tương đương trình độ bậc 3/6 

Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam (B1 theo khung tham chiếu Châu Âu). 












