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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

                 KHOA VẬT LÝ 

SỰ CHUYỂN TẢI TẦM NHÌN, SỨ MẠNG CỦA TRƯỜNGVÀO MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA  

CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SƯ PHẠM VẬT LÝ 

Tầm nhìn, sứ 

mạng của 

Trường 

Mục tiêu CTĐT 
Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

C1: Hiểu và vận dụng được các kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối 
cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, pháp luật Việt Nam, quốc phòng - an ninh trong hoạt động 
nghề nghiệp và cuộc sống. 

C2: Hiểu và vận dụng được các kiến thức cơ bản của tâm lý học, giáo dục học và quản lý nhà trường vào việc 
tổ chức hoạt động dạy học Vật lý và hoạt động giáo dục ở trường phổ thông. 

C3: Vận dụng được các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về Vật lý Đại cương, Vật lý lý thuyết,  kiến thức khái 
quát về Khoa học tự nhiên, Kiến thức về Phương pháp dạy học vào dạy học Vật lý.  

C4: Vận dụng được các kiến thức về Toán học, Tin học ứng dụng, Vật lý kỹ thuật, Vật lý hiện đại nhằm đáp 
ứng nhu cầu thực tiễn theo định hướng giáo dục nghề nghiệp.  

C5: Vận dụng được một số kiến thức cơ bản và chuyên sâu trong tổ chức hoạt động trải nghiệm ở trường phổ 
thông và các cơ sở giáo dục đào tạo khác có liên quan. 

C6: Thực hiện được các nghiên cứu về khoa học giáo dục và hướng dẫn học sinh thực hiện được các nghiên 
cứu khoa học kỹ thuật liên quan đến Vật lý. 

C7: Giao tiếp có hiệu quả với học sinh, đồng nghiệp, cha mẹ học sinh và các bên liên quan khác.   
C8: Thực hiện được hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động dạy học, giáo dục và hướng nghiệp. 
C9: Đạt trình độ tiếng Anh bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam và sử dụng được trong 

hoạt động chuyên môn, giáo dục.  
C10: Đạt trình độ tin học IC3/ICDL/MOS hoặc tương đương và ứng dụng được trong hoạt động chuyên môn, 

giáo dục.  
C11: Thực hiện được các hoạt động tự trải nghiệm nghề nghiệp để tìm kiếm cơ hội khởi nghiệp và dẫn dắt 

người khác tìm kiếm cơ hội khởi nghiệp.  
C12: Vận dụng được kiến thức về phương pháp dạy học bộ môn Vật lý vào lập kế hoạch, tổ chức dạy học và 

hoạt động giáo dục cho học sinh ở trường phổ thông theo định hướng phát triển năng lực.  
C13: Thực hiện được các thí nghiệm thực hành Vật lý cơ bản và nâng cao nhằm đáp ứng thực tiễn trong dạy 

học ở trường phổ thông; trong nghiên cứu và định hướng nghề nghiệp theo xu hướng phát triển khoa học 
và công nghệ trong tương lai.  

C14: Phối hợp được các phương pháp, hình thức, kỹ thuật kiểm tra đánh giá kết quả học tập và sự tiến bộ của 

Tầm nhìn:là 
trường đại học 
trọng điểm hàng 
đầu của cả nước; 
ưu tiên phát triển 
về giáo dục 
STEM, giáo dục 
đa văn hóa, dạy - 
học theo tiếp cận 
chuẩn đầu ra; 
ngang tầm với 
các trường đại 
học sư phạm 
trong khu vực 
Đông Nam Á; 
người học có nền 
tảng học vấn 
rộng, chuyên sâu, 
có đủ năng lực 
cạnh tranh và 
thích ứng với sự 
thay đổi của bối 
cảnh giáo dục 
Việt Nam và 

Mục tiêu chung: 

Đào tạo giáo 
viên Vật lý trình độ đại 
học có phẩm chất chính 
trị, đạo đức tốt và trách 
nhiệm nghề nghiệp; có 
khả năng giảng dạy 
môn Vật lý tại các 
trường Trung học phổ 
thông, Trung cấp, Cao 
đẳng và Đại học Sư 
phạm và các trường 
chuyên nghiệp khác; có 
khả năng làm công tác 
tư vấn giáo dục trong 
các cơ sở đào tạo, làm 
chuyên viên trong các 
cơ sở nghiên cứu khoa 
học giáo dục và các cơ 
sở nghiên cứu Vật lý và 
các chuyên ngành liên 
quan đến Vật lý; phục 
vụ yêu cầu phát triển 
kinh tế - xã hội của cả 
nước, đặc biệt là khu 
vực trung du miền núi 
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Đông Nam Á. phía Bắc. người học.  

C15: Thực hiện được các bài thuyết trình trong dạy học và giáo dục. 
C16: Hiểu và thực hiện đúng các quy định về đạo đức nhà giáo, quy chế dân chủ ở trường phổ thông. 
C17: Làm việc độc lập và làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và 

trách nhiệm đối với nhóm, thể hiện được quan điểm cá nhân trước các vấn đề cần giải quyết. 
C18: Nhận thức được nhu cầu và có khả năng lập kế hoạch học tập suốt đời. 

Sứ mạng Mục tiêu cụ thể C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 

- Là cơ sở giáo 

dục đại học 

hàng đầu về 

đào tạo và bồi 

dưỡng đội ngũ 

nhà giáo, cán 

bộ quản lý 

giáo dục có 

chất lượng 

cao. 

- Là trung tâm 

nghiên cứu và 

ứng dụng khoa 

học - công 

nghệ trong 

lĩnh vực giáo 

dục. 

- Phục vụ sự 

nghiệp giáo 

  C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 

M1. Có phẩm chất 
chính trị, đạo đức tốt và 
trách nhiệm nghề 
nghiệp, có lòng say mê 
khoa học và tình yêu 
nghề nghiệp. 

3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 

M2. Soạn giảng và 
giảng dạy tốt; có năng 
lực chuyên môn, bao 
gồm năng lực khoa học 
cơ bản, khoa học Vật lý 
chuyên sâu, hiện đại và 
khoa học tự nhiên đáp 
ứng được yêu cầu dạy 
học vật lý ở trường phổ 
thông và các cơ sở giáo 
dục đào tạo khác có 
liên quan. 

2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 

M3. Vận dụng được 
kiến thức tâm lý học, 
giáo dục học, lý luận và 
phương pháp dạy học 
vào tổ chức dạy học 
Vật lý và khoa học tự 
nhiên, hoạt động giáo 
dục ở trường phổ 
thông.  

2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
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dục - đào tạo, 

phát triển kinh 

tế - xã hội của 

cả nước, đặc 

biệt là khu vực 

Trung du miền 

núi phía Bắc. 

M4. Xây dựng và tổ 
chức được hoạt động 
nghiên cứu khoa học; 
triển khai được hoạt 
động trải nghiệm ở 
trường phổ thông theo 
định hướng phát triển 
năng lực học sinh. 

1 1 3 3 3 3 2 3 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 

M5. Thực hiện và vận 
dụng được các thí 
nghiệm Vật lý vào tổ 
chức dạy học ở trường 
phổ thông và các cơ sở 
giáo dục đào tạo khác 
có liên quan. 

2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 

M6. Có thể sử dụng 
được tiếng Anh trong 
nghiên cứu Vật lý; vận 
dụng được công nghệ 
thông tin trong dạy học 
và nghiên cứu Vật lý. 

1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 3 

M7. Có năng lực tự 
học, làm việc độc lập 
và làm việc nhóm.  

2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 

M8. Có khả năng tiếp 
tục học tập nâng cao 
trình độ và hội nhập 
quốc tế. 

2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 

 

             Thái Nguyên, ngày ….tháng ….năm 2018 

               TRƯỞNG KHOA 

               (ký và ghi rõ họ tên) 

 


