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ĐẠI HỌC HUẾ 

KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

          

 

CHUẨN ĐẦU RA BẬC ĐẠI HỌC 

Ngành Sư phạm Thể chất - Giáo dục Quốc phòng 

 

1. Kiến thức 

- Thoả mãn Điều 17 của Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy 

(theo quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 26/6/2006 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo). 

- Nắm vững những kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ 

Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

- Có hiểu biết về các loại vũ khí, khí tài được sử dụng trong quân đội. 

- Có đủ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, bảo đảm dạy tốt môn Giáo dục Thể 

chất (GDTC) và Giáo dục Quốc phòng (GDQP) ở trường phổ thông. Nắm vững kỹ 

năng, phương pháp giải quyết tốt vấn đề nảy sinh trong dạy học và nghiên cứu 

khoa học. Biết biên soạn đề cương nghiên cứu, triển khai nghiên cứu, viết báo cáo 

khoa học và triển khai kết quả nghiên cứu vào thực tiễn. 

- Có những kiến thức cơ bản về: Khối kiến thức chung; Khối kiến thức khoa 

học giáo dục; Khối kiến thức chuyên môn (Khối kiến thức cơ sở; Khối kiến thức 

chuyên ngành; Các môn thể thao tự chọn; Thực tế GDTC và GDQP). 

- Có trình độ tin học và tiếng Anh cơ bản, tiếng Anh chuyên ngành. 

- Có khả năng đáp ứng các yêu cầu về đổi mới nội dung, phương pháp, hình 

thức tổ chức dạy và học, kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục ở trường phổ thông. 

- Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng trang thiết bị, dụng cụ 

tiên tiến, hiện đại trong dạy học để nâng cao chất lượng giờ dạy. 

- Có khả năng tự học để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về giáo dục 

thể chất và giáo dục quốc phòng. 

- Có năng lực nghiệp vụ sư phạm và kiến thức chuyên ngành GDTC và  

GDQP  phù hợp với yêu cầu thực tiễn giảng dạy và công tác trong lĩnh vực GDTC 

và GDQP. 

 

 



2 

 

2. Kỹ năng 

-  Nắm vững kỹ năng giảng dạy môn GDTC và GDQP ở lĩnh vực công tác sau 

này. 

- Biết tổ chức và hướng dẫn tập luyện, thi đấu, trọng tài, huấn luyện, quản lý 

phong trào TDTT và chỉ đạo công tác quốc phòng an ninh. 

- Có khả năng phân tích tổng hợp các vấn đề liên quan đến nội dung môn học. 

- Nắm vững kỹ năng vận động và thực hành thành thạo về kỹ chiến thuật một 

số môn thể thao phổ thông và quốc phòng; biết vận dụng vào thực tiển giảng dạy 

cho học sinh. 

- Nắm vững và hướng dẫn cho học sinh cách sử dụng một số loại binh khí kỹ 

thuật chiến đấu bộ binh, kỹ thuất bắn súng bộ binh và các trò chơi quân sự, chiến 

thuật cá nhân và tổ bộ binh - chiến thuật tiểu đội, trung đội bộ binh, công tác đảm 

bảo hậu cần và quân y. 

- Xử lý tốt những tình huống sư phạm trong giảng dạy. 

- Nắm vững và trang bị cho học sinh những kỹ năng sống cần thiết liên quan 

đến môn học GDTC và GDQP.  

3. Thái độ 

-  Tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường tiến lên chủ 

nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, yêu 

ngành, yêu nghề . 

- Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức tổ chức kỹ luật tốt, 

có ý thức trách nhiệm công dân, có tác phong nhanh nhẹn hoạt bát. 

- Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và tự giải quyết các vấn 

đề giảng dạy, công tác GDTC và GDQP. 

- Có thái độ nghiêm túc, luôn học hỏi và sáng tạo để hoàn thành tốt mọi công 

việc được giao. 

4. Hành vi 

- Chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng , 

Nhà nước và nội quy của cơ quan đơn vị nơi công tác. 

- Kiên quyết đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc, chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh 

thổ của đất nước, bảo vệ tính đúng đắn của những chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách và pháp luật của Nhà nước. 

- Tự tin, bản lĩnh vững vàng trong công việc. 

- Chấp hành tốt sự phân công, điều động của tổ chức. 
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5. Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp 

- Các cơ sở giáo dục và đào tạo, các trường Đại học và Cao đẳng, trung học 

chuyên nghiệp, các Khoa TDTT, các Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch, các trường 

THPT, THCS, Tiểu học, các Phòng Văn hóa – Thể thao – Du lịch quận, huyện. 

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp 

- Có khả năng tự tiếp tục học tập, nghiên cứu ở các trình độ trên đại học. 
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ĐẠI HỌC HUẾ 

KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

CHUẨN ĐẦU RA BẬC ĐẠI HỌC 

Ngành Sư phạm Giáo dục Thể chất 

 

1. Kiến thức 

- Thoả mãn Điều 17 của Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy 

(theo quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 26/6/2006 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo). 

- Nắm vững những kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ 

Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

- Có đủ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, bảo đảm dạy tốt môn Giáo dục Thể 

chất (GDTC) ở trường phổ thông. Nắm vững kỹ năng, phương pháp giải quyết tốt 

vấn đề nảy sinh trong dạy học và nghiên cứu khoa học. Biết biên soạn đề cương 

nghiên cứu và nghiên cứu, viết báo cáo khoa học, triển khai kết quả nghiên cứu 

vào thực tiễn. 

- Có những kiến thức cơ bản về: Khối kiến thức chung; Khối kiến thức khoa 

học giáo dục; Khối kiến thức ngành (Khối kiến thức cơ sở; Khối kiến thức chuyên 

ngành; Các môn thể thao tự chọn; Thực tế GDTC). 

- Có trình độ tin học và tiếng Anh cơ bản, tiếng Anh chuyên ngành. 

- Có khả năng đáp ứng các yêu cầu về đổi mới nội dung, phương pháp, hình 

thức tổ chức dạy và học, kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục ở trường phổ thông. 

- Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng trang thiết bị dụng cụ 

tiên tiến, hiện đại trong dạy học để nâng cao chất lượng giờ dạy. 

- Có khả năng tự học để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về giáo dục 

thể chất. 

- Có năng lực nghiệp vụ sư phạm và kiến thức chuyên nghành thể dục thể 

thao (TDTT) phù hợp với yêu cầu thực tiễn giảng dạy và công tác trong lĩnh vực 

giáo dục GDTC. 

2. Kỹ năng 

-  Nắm vững kỹ năng giảng dạy môn giáo dục thể chất ở trường trung học phổ 

thông và trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học. 
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- Tổ chức và hướng dẫn tập luyện, thi đấu, trọng tài, huấn luyện, quản lý 

phong trào TDTT . 

- Có khả năng phân tích tổng hợp các vấn đề liên quan đến nội dung môn học. 

- Nắm vững kỹ năng vận động và thực hành thành thạo về kỹ chiến thuật một 

số môn thể thao phổ thông và vận dụng vào thực tiển giảng dạy cho học sinh. 

- Xử lý tốt những tình huống sư phạm trong giảng dạy. 

- Nắm vững và trang bị cho học sinh những kỹ năng sống cần thiết liên quan 

đến môn học giáo dục thể chất .  

3. Thái độ 

- Tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường tiến lên chủ 

nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, yêu 

ngành, yêu nghề. 

- Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, 

có ý thức trách nhiệm công dân, có tác phong nhanh nhẹn, hoạt bát. 

- Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và tự giải quyết các vấn 

đề giảng dạy, công tác GDTC  

- Có thái độ nghiêm túc, luôn học hỏi và sáng tạo để hoàn thành tốt mọi công 

việc được giao. 

4. Hành vi 

- Chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và 

Nhà nước và nội quy của cơ quan đơn vị nơi công tác. 

- Kiên quyết đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc, chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh 

thổ của đất nước, bảo vệ tính đúng đắn của những chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách và pháp luật của Nhà nước. 

- Tự tin, bản lĩnh vững vàng trong công việc. 

- Chấp hành tốt sự phân công, điều động của tổ chức. 

5. Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp 

- Các cơ sở giáo dục và đào tạo, các trường Đại học và Cao đẳng, trung học 

chuyên nghiệp, các Khoa GDTC, các Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch, các trường 

THPT, THCS, Tiểu học, các Phòng Văn hóa – Thể thao – Du lịch quận, huyện. 

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp 

- Có khả năng tự tiếp tục học tập, nghiên cứu ở các trình độ trên đại học. 

 


