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Phần 1 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

 

1. MỤC ĐÍCH VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1.1 Mục đích của chương trình đào tạo 

Theo mục đích chung của thông tư 15/2014/TT-BGDĐT: "Đào tạo trình độ thạc 

sĩ nhằm giúp cho học viên bổ sung, cập nhật và nâng cao kiến thức ngành, chuyên 

ngành; tăng cường kiến thức liên ngành; có kiến thức chuyên sâu trong một lĩnh vực 

khoa học chuyên ngành hoặc kỹ năng vận dụng kiến thức đó vào hoạt động thực tiễn 

nghề nghiệp; có khả năng làm việc độc lập, tư duy sáng tạo và có năng lực phát hiện, 

giải quyết những vấn đề thuộc ngành, chuyên ngành được đào tạo". 

Chương trình đào tạo cao học ngành Lý luận và phương pháp dạy học theo hướng 

ứng dụng nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội về nguồn nhân lực có khả năng chuyên môn 

cao trong lĩnh vực Lý luận và phương pháp dạy học, đặc biệt là Lý luận và phương 

pháp dạy học chuyên ngành kỹ thuật. Trên cơ sở lĩnh hội được kiến thức chuyên sâu 

của lĩnh vực Lý luận và phương pháp dạy học, có trình độ cao về thực hành, có khả 

năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề 

thuộc ngành Lý luận và phương pháp dạy học, học viên tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Lý 

luận và phương pháp dạy học có khả năng thực hiện các hoạt động dạy học đạt hiệu 

quả cao, các nhiệm vụ của một một người giáo viên, đảm nhiệm tốt công tác phát triển 

chương trình vào giảng dạy (lý thuyết và thực hành), đặc biệt trong giảng dạy và đào 

tạo kỹ thuật, nghề nghiệp và có khả năng phát triển nghiên cứu sâu ở bậc Tiến sĩ. 

1.2 Chuẩn đầu ra  

 Sau khi tốt nghiệp Thạc sỹ ngành Lý luận và phương pháp dạy học theo hướng 

môn học, học viên có khả năng:  

- Phát hiện và phân tích được các vấn đề nảy sinh trong hoạt động dạy học tại 

các cơ sở giáo dục nói chung và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nói riêng.  

- Vận dụng được các phương pháp dạy học tích cực trong dạy học các lĩnh vực 

khoa học tại các cơ sở giáo dục nói chung và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

nói riêng. 

- Thiết kế  được các phương tiện dạy học và ứng dụng công nghệ  để nâng cao 

chất lượng dạy học tại các cơ sở giáo dục nói chung và các cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp nói riêng.  

- Thiết kế được chương trình đào tạo  từ bậc đào tạo ngắn hạn đến bậc đào tạo 

dài hạn. 

- Hình thành và phát triển năng lực tự học và nghiên cứu khoa học về lĩnh vực 

dạy học. 
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2. YÊU CẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI DỰ TUYỂN 

Người dự tuyển vào học chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Giáo dục học 

theo định hướng môn học phải thoả mãn các điều kiện của đối tượng đào tạo như sau: 

a. Đối tượng không cần bổ túc kiến thức 

- Ngành tốt nghiệp đại học được xác định là Sư phạm, Sư phạm Kỹ thuật hoặc các 

ngành phù hợp với ngành Lý luận và phương pháp dạy học đào tạo trình độ thạc sĩ khi 

có cùng tên trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ hoặc chương 

trình đào tạo của hai ngành này ở trình độ đại học khác nhau dưới 10% tổng số tiết học 

hoặc đơn vị học trình hoặc tín chỉ của khối kiến thức ngành. 

b. Đối tượng cần bổ túc kiến thức 

- Ngành tốt nghiệp đại học được xác định là ngành gần với ngành Lý luận và 

phương pháp dạy học đào tạo trình độ thạc sĩ khi cùng nhóm ngành trong Danh mục 

giáo dục đào tạo Việt Nam cấp III hoặc chương trình đào tạo của hai ngành này ở trình 

độ đại học khác nhau từ  10% đến 40% tổng số tiết học hoặc đơn vị học trình hoặc tín chỉ 

của khối kiến thức ngành. 

- Ngành tốt nghiệp đại học được xác định là ngành khác với ngành dự thi đào tạo 

trình độ thạc sĩ khi không cùng nhóm ngành trong Danh mục giáo dục đào tạo Việt Nam 

cấp III. 

Việc bổ túc kiến thức chuyển đội ngành phải được thực hiện trước khi tham dự 

tuyển. Các môn học chuyển đổi ngành được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 1: Môn học chuyển đổi cho đối tượng dự thi nhóm ngành gần và ngành khác 

TT Môn học chuyển đổi Số tín chỉ Ghi chú 

1 Tâm lý học  3  

2 Giáo dục học  3  

 

3. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

 Thời gian đào tạo: 1,5 năm, chia làm 03 học kỳ - 02 học kỳ đầu học môn học, 

học kỳ cuối làm LVTN 

 Thời gian kéo dài tốt đa: 1.5 năm 

 Tổng số tín chỉ: 45 tín chỉ (TC) 

 Trong đó:  

- Môn học: 09 môn x 3TC = 27 TC 

 Khối kiến thức chung:              3 TC 

 Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:   24 TC 

o Khối kiến thức cơ sở  ngành:   12 TC 

o Khối kiến thức ngành:               12 TC 

o Chuyên đề                 3 TC 

o Luận văn tốt nghiệp:       15  TC 



 4 

4.  ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC BẢO VỆ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 

a) Học viên hoàn thành chương trình đào tạo, có điểm trung bình chung các học 

phần trong chương trình đào tạo đạt từ 5,5 trở lên (theo thang điểm 10);  

b) Đạt trình độ ngoại ngữ do thủ trưởng cơ sở đào tạo quy định theo đề nghị của 

hội đồng khoa học đào tạo nhưng tối thiểu phải từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực 

ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương; 

c) Có đơn xin bảo vệ và cam đoan danh dự về kết quả nghiên cứu trung thực, 

đồng thời phải có ý kiến xác nhận của người hướng dẫn là luận văn đạt các yêu cầu 

theo quy định; 

d) Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự và không trong thời gian bị kỷ luật 

đình chỉ học tập; 

đ) Không bị tố cáo theo quy định của pháp luật về nội dung khoa học trong luận 

văn. 

5. YÊU CẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI TỐT NGHIỆP 

5.1 Điều kiện tốt nghiệp 

a) Có đủ điều kiện bảo vệ luận văn theo quy định; 

b) Điểm luận văn đạt từ 5,5 trở lên; 

c) Đã nộp luận văn được hội đồng đánh giá đạt yêu cầu trở lên, có xác nhận của 

người hướng dẫn và chủ tịch hội đồng về việc luận văn đã được chỉnh sửa theo 

kết luận của hội đồng, đóng kèm bản sao kết luận của hội đồng đánh giá luận 

văn và nhận xét của các phản biện cho cơ sở đào tạo để sử dụng làm tài liệu 

tham khảo tại thư viện và lưu trữ theo quy định; 

d) Đã công bố công khai toàn văn luận văn trên website của cơ sở đào tạo theo quy 

định. 

5.2 Văn bằng 

Thủ trưởng cơ sở đào tạo quyết định cấp bằng thạc sĩ và bảng điểm cho học viên 

đủ điều kiện tốt nghiệp. Học viên đạt đủ các điều kiện trên sẽ được cấp bằng: 

THẠC SĨ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC 
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Phần 2 

CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO 

 

 1. DANH MỤC CÁC HỌC PHẦN VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO 

TT Môn học 
Khối lượng (tín chỉ) Học 

kỳ TS LT TH-TN BT-TL 

I Môn học chung 03     

1 Triết học 03     

II Kiến thức cơ sở ngành 12     

Phần bắt buộc      

2 Lý luận dạy học 3 2  1 1 

3 Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục 3 2  1 1 

Phần tự chọn (Chọn 2 môn học)      

4 Lý thuyết học tập và mô hình dạy học 3 2  1 1 

5 Tâm lý học giáo dục 3 2  1 1 

6 Đo lường và đánh giá trong dạy học 3 2  1 1 

7 Lý luận giáo dục 3 2  1 1 

III Kiến thức chuyên ngành 15     

Phần bắt buộc      

8 Phương pháp dạy học chuyên ngành 3 2  1 2 

9 Công nghệ dạy học 3 2  1 2 

10 Chuyên đề  3    2 

Phần tự chọn (Chọn 2 môn học)      

11 Phát triển chương trình đào tạo 3 2  1 2 

12 Học phần chuyên ngành kỹ thuật 1 3 2  1 2 

13 Học phần chuyên ngành kỹ thuật 2 3 2  1 2 

14 Học phần chuyên ngành kỹ thuật 3 3 2  1 2 

IV Luận văn tốt nghiệp 15    3 

TỔNG CỘNG 45     

2. CHUYÊN ĐỀ VÀ LUẬN VĂN 

2.1 Chuyên đề (1TC):  

Chuyên đề là bước khởi đầu để học viên có thể bắt đầu nghiên cứu đề tài đã được thảo 

luận và thống nhất với giảng viên hướng dẫn. Nội dung bao gồm: chọn tên đề tài, nội 

dung nghiên cứu, giới hạn phạm vi nghiên cứu, tìm hiểu về cơ sở lý thuyết và những 

nghiên cứu ban đầu của học viên. Học viên dựa vào cơ sở lý thuyết để phát triển 

hướng nghiên cứu của đề tài.  

Học viên phải đăng ký Chuyên đề với giảng viên hướng dẫn vào cuối học kỳ 1 và thực 

hiện đề tài nghiên cứu dưới sự hướng dẫn trực tiếp của giảng viên. Cuối học kỳ 2 học 
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viên phải báo cáo chuyên đề trước hội đồng. Học viên hoàn thành chuyên đề có thể 

tiếp tục đăng ký thực hiện luận văn tốt nghiệp. 

2.2 Luận văn tốt nghiệp (10TC): 

- Luận văn tốt nghiệp trình bày nội dung nghiên cứu của học viên về một đề tài có sự 

chấp thuận của giảng viên hướng dẫn. Đề tài nghiên cứu được thống nhất với giảng 

viên hướng dẫn vào cuối học kỳ 2 (sau khi bảo vệ thành công trước hội đồng). Đề tài 

nghiên cứu được khuyến khích thực hiện theo hướng giải quyết những vấn đề trong 

thực tiễn xã hội, sản xuất kinh doanh, có sự tham gia của các cơ quan, công ty, xí 

nghiệp. Học viên có thời gian 1 học kỳ để nghiên cứu và hoàn thiện luận văn cuối 

khóa học. “Luận văn của chương trình theo định hướng ứng dụng là một báo cáo 

chuyên đề kết quả nghiên cứu giải quyết một vấn đề đặt ra trong thực tiễn hoặc báo 

cáo kết quả tổ chức, triển khai áp dụng một nghiên cứu lý thuyết, một mô hình mới 

trong lĩnh vực chuyên ngành vào thực tế”. 

- Yêu cầu đối với luận văn: 

a) Luận văn phải có giá trị khoa học, giá trị thực tiễn, giá trị văn hoá, đạo đức và 

phù hợp với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam;  

b) Luận văn phải tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật sở hữu trí tuệ. 

Việc sử dụng hoặc trích dẫn kết quả nghiên cứu của người khác hoặc của đồng 

tác giả phải được dẫn nguồn đầy đủ, rõ ràng tại vị trí trích dẫn và tại danh mục tài 

liệu tham khảo. Kết quả nghiên cứu trong luận văn phải là kết quả lao động của 

chính tác giả, chưa được người khác công bố trong bất cứ một công trình nghiên 

cứu nào;  

c) Luận văn được trình bày khoa học, rõ ràng, mạch lạc, khúc chiết, không tẩy 

xóa.  

- Điểm luận văn tốt nghiệp không tính vào điểm trung bình cuối khóa. 

3. TÓM TẮT NỘI DUNG CÁC HỌC PHẦN 

3.1. Lý luận dạy học  

Cấu trúc học phần: 3 TC (3/0/6) 

Mô tả học phần: Môn học cung cấp cho học viên  các kiến thức về lý luận dạy học; 

các tri thức về quy luật, bản chất và các hình thức tổ chức dạy học theo hướng tích cực 

hóa học viên , đồng thời định hứớng cho các hoạt động dạy học làm nền tảng khoa học 

để đảm bảo tổ chức và thực hiện tốt quá trình dạy học. 

3.2. Phương pháp luận nghiên cứu khoa học giáo dục 

Cấu trúc học phần: 3 TC (3/0/6) 

Mô tả học phần: Phương pháp luận nghiên cứu khoa học giáo dục cung cấp cho học 

viên  những hiểu biết cơ bản về cách xác định vấn đề nghiên cứu, lựa chọn phương 

pháp luận và phương pháp nghiên cứu phù hợp, thiết kế - lập kế hoạch - tổ chức thực 

hiện một đề tài khoa học. Môn học cũng chú trọng cung cấp cho học viên  những hiểu 

biết cơ bản để tiến hành các nghiên cứu thực nghiệm một cách đáng tin cậy, nhấn 
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mạnh đến ý nghĩa của các phương pháp thống kê, xử lý số liệu và cách làm một báo 

cáo khoa học. 

3.3. Lý thuyết học tập 

Cấu trúc học phần: 3 TC (3/0/6) 

Mô tả học phần: Môn học cung cấp cho học viên  các kiến thức về: bản chất của một 

số lý thuyết học tập như thuyết thuyết hành vi, thuyết nhận thức, thuyết kiến tạo, 

thuyết hoạt động; về các mô hình dạy học theo các thuyết học tập. Môn học cũng chỉ 

ra khả năng vận dụng các lý thuyết học tập và mô hình dạy học vào thực tiễn hoạt 

động dạy học. 

3.4. Tâm lý học giáo dục 

Cấu trúc học phần: 3 TC (3/0/6) 

Mô tả học phần: Môn học cung cấp cho học viên  những tiền đề khoa học, những lí 

thuyết tâm lí học về quá trình học tập ở con người, về hoạt động dạy học, bản chất, 

những đặc điểm và ứng dụng cơ bản của chúng trong dạy học và giáo dục 

3.5. Đo lường và đánh giá trong dạy học 

Cấu trúc học phần: 3 TC (3/0/6) 

Mô tả học phần: Môn học cung cấp cho học viên  cơ sở lý luận về kiểm tra - đánh giá 

trong dạy học; các công cụ kiểm tra - đánh giá;  thiết kế  các loại câu hỏi, đề thi lý 

thuyết và thực hành cho kiểm tra - đánh giá kết quả học tập; xử lý kết quả kiểm tra. 

3.6. Lý luận giáo dục  

Cấu trúc học phần: 3 TC (3/0/6) 

Mô tả học phần: Học phần gồm hệ thống kiến thức cơ bản, hiện đại về lí luận giáo dục 

như khái niệm, cấu trúc, bản chất, đặc điểm, logic của hoạt động giáo dục,  nguyên tắc 

giáo dục, nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục, môi trường giáo dục … làm cơ sở 

cho người học nghiên cứu, tổ chức các hoạt động giáo dục trong thực tiễn giáo dục.  

3.7. Phương pháp dạy học chuyên ngành 

Cấu trúc học phần: 3 TC (3/0/6) 

Mô tả học phần: Môn học cung cấp cho học viên những cơ sở khoa học để xác định 

đặc thù mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học các chuyên ngành kỹ thuật; triển 

khai vận dụng được phương pháp dạy học bộ môn chuyên ngành vào thực tiễn dạy 

học. 

3.8. Công nghệ dạy học 

Cấu trúc học phần: 3 TC (3/0/6) 

Mô tả học phần: Môn học cung cấp cho học viên những cơ sở lý luận về công nghệ 

dạy học và các thành tố cơ bản của công nghệ dạy học; làm rõ bản chất của việc ứng 

dụng công nghệ vào dạy học từ các giai đoạn hình thành ý tưởng cho đến khi tạo ra 

các sản phẩm hỗ trợ dạy học; làm rõ và thúc đẩy những giá trị mà công nghệ dạy học 

mang lại đồng thời góp phần giới hạn những ảnh hưởng tiêu cực có thể xảy ra. Trên cơ 
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sở những kiến thức của môn học Công nghệ dạy học, học viên sẽ lựa chọn, xây dựng 

và ứng dụng hiệu quả các công nghệ dạy học vào trong quá trình dạy học cũng như 

ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật/công nghệ vào hoạt động đào tạo nói chung. 

3.9. Phát triển chương trình đào tạo 

Cấu trúc học phần: 3 TC (3/0/6) 

Mô tả học phần: Môn học cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản mang tính 

phương pháp luận về xây dựng và phát triển chương trình đào tạo: mục tiêu, các quan 

điểm, cách tiếp cận, phương pháp, mô hình phát triển chương trình đào tạo, các bước 

xây dựng và phát triển chương trình, đánh giá chương trình đào tạo... 

 


