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1. Tên ngành đào tạo: Sư phạm Sinh học (Biological Education)
2. Trình độ đào tạo : Cao đẳng
3. Yêu cầu về kiến thức
3.1. Kiến thức giáo dục đại cương
Người học nắm vững những kiến thức giáo dục đại cương trình độ đại học do Bộ
GD&ĐT quy định như: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ
Chí Minh, Tâm lí học đại cương, Lí luận dạy học và lí luận giáo dục, phương pháp nghiên
cứu khoa học…
3.2. Kiến thức cơ sở ngành
Người học nắm vững những kiến thức sinh học trình độ cao đẳng do Bộ GD&ĐT
quy định như: Lí thuyết sinh học cơ bản, Lí luận dạy học sinh học, Lịch sử sinh học,
Sinh học hiện đại...
3.3. Kiến thức ngành
Người học nắm vững những kiến thức sinh học và hóa học có hệ thống trình độ
cao đẳng do Bộ GD&ĐT quy định như: Hình thái giải phẫu thực vật, Phân loại thực
vật, Sinh lí học thực vật, Động vật học, Di truyền học, Giải phẫu sinh lí người,
Phương pháp dạy học sinh học…và hóa học đại cương, hóa học vô vơ, hóa học hữu cơ
để vận dụng kiến thức vào trong thực tế hoạt động nghề nghiệp, giảng dạy sinh học ở
cấp học phổ thông cơ sở, các trung tâm GDTX, …
Biết xây dựng các giả thuyết khoa học, soạn đề cương nghiên cứu, triển khai nghiên
cứu, viết báo cáo khoa học, ứng dụng triển khai kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.
3.4. Năng lực nghề nghiệp
Người học giảng dạy tốt chương trình sinh học và hóa học ở cấp học phổ thông cơ
sở, các trung tâm GDTX, …
Người học có khả năng nghiên cứu những vấn đề sinh học và biết vận dụng những
hiểu biết về sinh học vào thực tiễn đời sống.
4. Yêu cầu về kĩ năng
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4.1. Kĩ năng cứng:
Có kỹ năng thực hành, thí nghiệm, ứng dụng các thành tựu khoa học trong thực tiễn sản
xuất, đời sống và dạy cho học sinh những điều đó.
Người học có năng lực thực hành giảng dạy các chương trình sinh học ở cấp học phổ
thông cơ sở, các trung tâm GDTX, …
Người học có kĩ năng xử lí tình huống, giải quyết vấn đề trong hoạt động nghề nghiệp
chuyên môn của mình.
4.2. Kĩ năng mềm:
Người học có kĩ năng giao tiếp trong hoạt động nghề nghiệp để hoàn thành công việc
của mình.
Người học có kĩ năng hoạt động độc lập, làm việc theo nhóm như làm việc với các
đồng nghiệp.
Người học có khả năng sử dụng ngoại ngữ (Tiếng Anh) tương đương ở trình độ B để
giao tiếp và vận dụng trong tác nghiệp.
Người học có trình độ tin học B để soạn thảo văn bản trên máy tính và sử dụng các phần
mềm sinh học trong hoạt động nghề nghiệp.
5. Yêu cầu về thái độ
5.1. Phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân:
Người học có phẩm chất đạo đức từ khá trở lên, có ý thức trách nhiệm trong nghề
nghiệp, trong giảng dạy, có trách nhiệm công dân trước bản thân và trước pháp luật của
nhà nước.
5.2. Trách nhiệm, đạo đức, tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ:
Người học có tinh thần trách nhiệm trong công việc, tác phong làm việc nhanh nhẹn,
hiệu quả trong các hoạt động độc lập, làm việc nhóm, có thái độ phục vụ tốt.
5.3 Khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc:
Người học trên cơ sở các kiến thức đã học có khả năng cập nhật kiến thức thường xuyên,
có khả năng tự học, tự nghiên cứu. Trong các hoạt động có khả năng thể hiện được tính sáng
tạo trong công việc.
5. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp
Dạy chương trình sinh học ở cấp học phổ thông cơ sở, các trung tâm GDTX, các cơ sở
nghiên cứu về sinh học….
6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ khi ra trường
Người học có khả năng tự học, cập nhật kiến thức sau khi ra trường.
Người học có khả năng tiếp tục học tập lên các trình độ cao hơn với chuyên ngành được
đào tạo sau khi ra trường.
7. Các chương trình, tài liệu mà nhà trường tham khảo
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Chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra ngành Đại học Sư phạm Sinh học
- Tên tổ chức xây dựng: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
- Địa chỉ tham khảo: http://www.hnue.edu.vn
Chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra ngành Đại học Sư phạm Sinh học
- Tên tổ chức xây dựng: Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên
- Địa chỉ tham khảo: http://www. www.tnu.edu.vn
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