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Chương trình: GIÁO DỤC TIỂU HỌC 

 

STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Đại học 

Chính quy 
Liên thông (trung cấp liên 

thông đại học) 

Liên thông (cao đẳng liên 

thông đại học) 

I 

Điều kiện 

đăng ký 

tuyển sinh 

Hiện nay nhà trường thực hiện theo kế 

hoạch tuyển sinh chung của Bộ giáo dục 

và Đào tạo quy định. 

Các điều kiện tuyển sinh của của ngành 

được thực hiện theo quy chế Tuyển sinh 

đại học cao đẳng hệ chính quy ban hành 

kèm thông tư 07/2018/TT-BGDĐT ngày 

01 tháng 3 năm 2018 của Bộ Giaos dục 

và Đào tạo sửa đổi bổ sung tên và một số 

điêu Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính 

Hiện nay nhà trường thực 

hiện tuyển sinh theo Quyết 

định 18/2017/QĐ-TTg ngày 

31 tháng 5 năm 2017 về Quy 

định về liên thông giữa trình 

độ trung cấp, trình độ cao 

đẳng và trình độ đại học. 

  

Hiện nay nhà trường thực 

hiện tuyển sinh theo Quyết 

định 18/2017/QĐ-TTg 

ngày 31 tháng 5 năm 2017 

về Quy định về liên thông 

giữa trình độ trung cấp, 

trình độ cao đẳng và trình 

độ đại học. 

 



quy ban hành kèm theo thông tư số 

05/2017/TT-BGDĐT; Điều lệ trường đai 

học và căn cứ vào điều kiện, cơ sở vật 

chất, năng lực và đội ngũ giảng viên của 

chương trình, nhà trường. 

II 

Mục tiêu 

kiến thức, 

kỹ năng, 

thái độ và 

trình độ 

ngoại ngữ 

đạt được 

- Mục tiêu 

Sử dụng các kiến thức khoa học vào công 

tác giáo dục hoặc quản lý bậc Tiểu học. 

Phát triển kỹ năng, phẩm chất nghề 

nghiệp và năng lực học tập suốt đời 

Phát triển năng lực giao tiếp, làm việc 

nhóm hiệu quả 

Phát triển năng lực thực hành nghề nghiệp 

- Trình độ ngoại ngữ đạt được: 

Theo quy định về Chuẩn đầu ra của 

Trường (Quyết định 1560/QĐ-ĐHTDM 

ngày 11 tháng 10 năm 2019) - 

https://tdmu.edu.vn/thong-bao/tong-

hop/quy-dinh-chuan-dau-ra-theo-hoc-che-

tin-chi-cho-sv-dai-hoc-he-chinh-quy-va-

thuong-xuyen 

- Mục tiêu 

Sử dụng các kiến thức khoa 

học vào công tác giáo dục 

hoặc quản lý bậc Tiểu học. 

Phát triển kỹ năng, phẩm chất 

nghề nghiệp và năng lực học 

tập suốt đời 

Phát triển năng lực giao tiếp, 

làm việc nhóm hiệu quả 

Phát triển năng lực thực hành 

nghề nghiệp 

Trình độ ngoại ngữ đạt 

được: Theo quy định về 

Chuẩn đầu ra của Trường 

(Quyết định 1560/QĐ-

ĐHTDM ngày 11 tháng 10 

năm 2019) - 

https://tdmu.edu.vn/thong-

bao/tong-hop/quy-dinh-

- Mục tiêu 

Sử dụng các kiến thức 

khoa học vào công tác giáo 

dục hoặc quản lý bậc Tiểu 

học. 

Phát triển kỹ năng, phẩm 

chất nghề nghiệp và năng 

lực học tập suốt đời 

Phát triển năng lực giao 

tiếp, làm việc nhóm hiệu 

quả 

Phát triển năng lực thực 

hành nghề nghiệp 

- Trình độ ngoại 

ngữ đạt được: 

Theo quy định về 

Chuẩn đầu ra của 

Trường (Quyết định 

1560/QĐ-ĐHTDM 



chuan-dau-ra-theo-hoc-che-

tin-chi-cho-sv-dai-hoc-he-

chinh-quy-va-thuong-xuyen 

ngày 11 tháng 10 

năm 2019) - 

https://tdmu.edu.vn/

thong-bao/tong-

hop/quy-dinh-

chuan-dau-ra-theo-

hoc-che-tin-chi-cho-

sv-dai-hoc-he-

chinh-quy-va-

thuong-xuyen 

III 

Các chính 

sách, hoạt 

động hỗ 

trợ học 

tập, sinh 

hoạt cho 

người học 

- Người học được hưởng các quyền 

lợi và nghĩa vụ trong Quy chế đào tạo đại 

học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ 

thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết 

định số 43/QĐ-BGDĐT NGÀY 

15/8/2027 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về công tác đào tạo; thông tư 

10TT-BGDĐT ngày 5/4/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc 

ban hành quy chế công tác sinh viên đối 

với chưng trình đào tạo đại học chính 

quy; các quy định trong Điều lệ trường 

Đại học ban hành kèm theo Quyết định 

số 58/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ 

tướng Chính phủ và Quyết định số 

- Được nhà trường, khoa 

và chương trình cung cấp đầy 

đủ, chính xác, kịp thời các 

thông tin về việc học tập, 

nghiên cứu khoa học và phục 

vụ cộng đồng. 

- Được tham gia các 

hoạt động học thuật, nghiên 

cứu khoa học, đoàn thể, phục 

vụ cộng đồng, các hoạt động 

văn hoá, văn nghệ, thể dục 

thể thao. 

- Đội ngũ hỗ trợ chuyên 

nghiệp luôn đồng hành cùng 

sinh viên để kịp thời hỗ trợ 

và tư vấn giúp sinh viên định 

- Được nhà trường, 

khoa và chương trình cung 

cấp đầy đủ, chính xác, kịp 

thời các thông tin về việc 

học tập, nghiên cứu khoa 

học và phục vụ cộng đồng. 

- Được tham gia các 

hoạt động học thuật, 

nghiên cứu khoa học, đoàn 

thể, phục vụ cộng đồng, 

các hoạt động văn hoá, 

văn nghệ, thể dục thể thao. 

- Đội ngũ hỗ trợ 

chuyên nghiệp luôn đồng 

hành cùng sinh viên để kịp 

thời hỗ trợ và tư vấn giúp 



1291/QĐ-ĐHV ngày 15/8/2016 về việc 

ban hành quy chế công tác sinh viên đói 

với chương trình đào tạo đại học chính 

quy. 

- Được nhà trường, khoa và chương 

trình cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời 

các thông tin về việc học tập, nghiên cứu 

khoa học và phục vụ cộng đồng. 

- Được tham gia các hoạt động học 

thuật, nghiên cứu khoa học, đoàn thể, 

phục vụ cộng đồng, các hoạt động văn 

hoá, văn nghệ, thể dục thể thao. 

- Đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp luôn 

đồng hành cùng sinh viên để kịp thời hỗ 

trợ và tư vấn giúp sinh viên định hướng 

tốt trong quá trình học tập, nghiên cứu 

khoa học và phục vụ cộng đồng tại 

trường. 

- Môi trường tâm lý, xã hội và cảnh 

quan tạo thuận lợi cho hoạt động đào tạo, 

nghiên cứu và sự thoải mái cho cá nhân 

- Được trang bị cơ sở vật chất (học 

liệu, công nghệ thông tin, cơ sở hạ tầng, 

…) với các trang thiết bị phù hợp, hỗ trợ 

tốt các hoạt động học tập, nghiên cứu 

khoa học và phục vụ cộng đồng. 

hướng tốt trong quá trình học 

tập, nghiên cứu khoa học và 

phục vụ cộng đồng tại 

trường. 

- Môi trường tâm lý, xã 

hội và cảnh quan tạo thuận 

lợi cho hoạt động đào tạo, 

nghiên cứu và sự thoải mái 

cho cá nhân 

- Được trang bị cơ sở 

vật chất (học liệu, công nghệ 

thông tin, cơ sở hạ tầng, …) 

với các trang thiết bị phù 

hợp, hỗ trợ tốt các hoạt động 

học tập, nghiên cứu khoa học 

và phục vụ cộng đồng. 

-  

sinh viên định hướng tốt 

trong quá trình học tập, 

nghiên cứu khoa học và 

phục vụ cộng đồng tại 

trường. 

- Môi trường tâm lý, 

xã hội và cảnh quan tạo 

thuận lợi cho hoạt động 

đào tạo, nghiên cứu và sự 

thoải mái cho cá nhân 

- Được trang bị cơ sở 

vật chất (học liệu, công 

nghệ thông tin, cơ sở hạ 

tầng, …) với các trang 

thiết bị phù hợp, hỗ trợ tốt 

các hoạt động học tập, 

nghiên cứu khoa học và 

phục vụ cộng đồng. 

-  



- Có các câu lạc bộ để sinh viên học 

tập, giao lưu và tích luỹ kinh nghiệm 

- Thực hiện các chế độ, chính sách 

kịp thời, thoả đáng cho sinh viên. Theo 

dõi và đề xuất các hình thức khen thưởng 

và kỷ luật sinh viên chính xác, kịp thời. 

- Được đào tạo các kỹ năng cơ bản 

của công dân toàn cầu. 

IV 

Chương 

trình đào 

tạo mà nhà 

trường 

thực hiện 

Chương trình đào tạo theo hệ thống tín 

chỉ năm 2019 và đã đạt chất lượng theo 

tiêu chuẩn kiểm định của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo và được công khai trên website 

của khoa (sp.tdmu.edu.vn) 

Chương trình đào tạo theo hệ 

thống tín chỉ năm 2019 

Chương trình đào tạo theo 

hệ thống tín chỉ năm 2019 

V 

Khả năng 

học tập, 

nâng cao 

trình độ 

sau khi ra 

trường 

Tiếp tục học các bậc học cao hơn của 

chuyên ngành Giáo dục Tiểu học, Quản lý 

giáo dục hoặc học chuyển đổi sang các 

ngành gần như Tâm lý học, Giáo dục 

học,… 

Tiếp tục học liên thông lên 

đại học hoặc các bậc học cao 

hơn 

Tiếp tục học thạc sĩ chuyên 

ngành hoặc ngành gần. 

VI 

Vị trí làm 

sau khi tốt 

nghiệp 

- Làm việc trong các trường Tiểu học 

(công lập hoặc ngoài công lập)  

- Làm việc trong các phòng/Sở giáo dục 

và Đào tạo, công ty hoạt động trong lĩnh 

vực giáo dục, trường học 

- Làm việc trong các phường (xã) 

- Làm việc trong các trung tâm đào tạo kỹ 

Làm việc trong các trường 

Tiểu học (công lập hoặc 

ngoài công lập)  

- Làm việc trong các 

phòng/Sở giáo dục và Đào 

tạo, công ty hoạt động trong 

lĩnh vực giáo dục, trường học 

Làm việc trong các trường 

Tiểu học (công lập hoặc 

ngoài công lập)  

- Làm việc trong các 

phòng/Sở giáo dục và Đào 

tạo, công ty hoạt động 

trong lĩnh vực giáo dục, 



năng, trung tâm bồi dưỡng văn hoá - Làm việc trong các phường 

(xã) 

- Làm việc trong các trung 

tâm đào tạo kỹ năng, trung 

tâm bồi dưỡng văn hoá 

trường học 

- Làm việc trong các 

phường (xã) 

- Làm việc trong các trung 

tâm đào tạo kỹ năng, trung 

tâm bồi dưỡng văn hoá 

 

  


