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 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 TRƯỜNG ĐHSP THỂ DỤC THỂ THAO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

CHUẨN ĐẦU RA  

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG 

 

  Thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo về việc ban hành Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc 
dân; đồng thời hưởng ứng cuộc vận động “Nói không với đào tạo không đạt chuẩn, không 

đáp ứng nhu cầu xã hội” của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm 
Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo sinh viên sau khi tốt nghiệp phải đạt 
được các tiêu chí sau: 

A.  Chuẩn đầu ra trình độ Đại học chuyên ngành Giáo dục thể chất (mã số 7140206) 

1. Ki ến thức: 

- Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối cách mạng 
của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; 

- Kiến thức đại cương có liên quan đến chuyên ngành, nhằm chuẩn bị cho sinh viên có 
đủ tiềm lực tiếp thu khối kiến thức chuyên ngành; 

- Kiến thức cơ bản, nền tảng của lĩnh vực sư phạm và hoạt động TDTT, lý luận và 
phương pháp giảng dạy, huấn luyện các môn thể thao phổ cập; 

-  Có kiến thức cơ bản về nghiên cứu khoa học để tổ chức và tham gia các công trình 
nghiên cứu khoa học về lĩnh vực Giáo dục thể chất, Huấn luyện thể thao…; 

-  Có kiến thức chuyên ngành, đặc biệt là môn chuyên sâu: luật thi đấu, công tác trọng 
tài; có kiến thức về công tác tổ chức thi đấu các môn thể thao trong trường học; 

-  Có khả năng sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học, huấn luyện và nghiên cứu 
khoa học giáo dục thể chất, thể dục thể thao; Đạt trình độ tin học cơ bản; 

-   Có ngoại ngữ đạt trình độ A2 khung tham chiếu chung Châu Âu về ngôn ngữ.  

2.  Kỹ năng: 

- Thực hiện chương trình đào tạo, hoạt động dạy học và tổ chức kiểm tra đánh giá nội 
dung môn giáo dục thể chất (Thể dục) 

-  Có kỹ năng thực hành tất cả các môn thể thao có trong chương trình đào tạo; 

- Tổ chức, triển khai và quản lý các hoạt động thể dục thể thao trong nhà trường; 

- Triển khai và thực hiện được các hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục thể 
chất và huấn luyện thể thao;  
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-  Có kỹ năng ứng xử với học sinh và đồng nghiệp nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục và 
xử lý tốt các tình huống sư phạm trong quá trình giảng dạy, huấn luyện; 

- Khi tốt nghiệp, sinh viên phải đạt tiêu chuẩn vận động viên cấp 2 ở một số môn thể 
thao. 

3.  Thái độ: 

-  Thấm nhuần thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu nghề, biết tôn trọng học;  

-  Có đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, văn minh, phù hợp với bản sắc dân tộc và môi 
trường giáo dục; 

-  Có khả năng hợp tác, làm việc hiệu quả, có phương pháp làm việc khoa học, tư duy 
sáng tạo, khả năng giải quyết công việc độc lập; tự hoàn thiện năng lực nghề nghiệp 
người giáo viên thể dục thể thao. 

4. Vị trí, khả năng công tác và khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp 

- Có trình độ đại học, có khả năng thực hiện tốt chương trình môn học Giáo dục Thể 
chất ở các bậc học thuộc hệ thống Giáo dục quốc dân, có tiềm lực đáp ứng yêu cầu 
đổi mới của sự nghiệp giáo dục; tham gia các hoạt động thể dục thể thao trong và 
ngoài ngành. 

- Có khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu chuyên môn ở trình độ thạc sỹ và tiến sỹ. 

B.  Chuẩn đầu ra trình độ Cao đẳng chuyên ngành Giáo dục thể chất (mã số 51140206) 

1. Ki ến thức: 

- Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối cách mạng 
của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; 

- Kiến thức đại cương có liên quan đến chuyên ngành, nhằm chuẩn bị cho sinh viên có 
đủ tiềm lực tiếp thu khối kiến thức chuyên ngành; 

- Kiến thức cơ bản, nền tảng của lĩnh vực sư phạm và hoạt động Thể dục thể thao, lý 
luận và phương pháp giảng dạy, huấn luyện các môn thể thao phổ cập; 

-  Có kiến thức chuyên ngành: luật thi đấu, công tác trọng tài; có kiến thức về công tác 
tổ chức thi đấu các môn thể thao trong trường học; 

-  Có khả năng sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học, huấn luyện thể dục thể thao; 
Đạt trình độ tin học cơ bản; 

-   Có ngoại ngữ đạt trình độ A1 khung tham chiếu chung Châu Âu về ngôn ngữ.  

2.  Kỹ năng: 

- Thực hiện chương trình đào tạo, hoạt động dạy học và tổ chức kiểm tra đánh giá nội 
dung môn giáo dục thể chất (Thể dục) 
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-  Có kỹ năng thực hành tất cả các môn thể thao có trong chương trình đào tạo; 

- Tổ chức, triển khai các hoạt động thể dục thể thao trong nhà trường; 

-  Có kỹ năng ứng xử với học sinh và đồng nghiệp nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục và 
xử lý tốt các tình huống sư phạm trong quá trình giảng dạy, huấn luyện; 

- Khi tốt nghiệp, sinh viên phải đạt tiêu chuẩn vận động viên cấp 3 ở một môn thể thao 
tự chọn. 

3.  Thái độ: 

-  Thấm nhuần thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu nghề, biết tôn trọng học;  

-  Có đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, văn minh, phù hợp với bản sắc dân tộc và môi 
trường giáo dục; 

-  Có khả năng hợp tác, làm việc hiệu quả, có phương pháp làm việc khoa học, tư duy 
sáng tạo, khả năng giải quyết công việc độc lập; tự hoàn thiện năng lực nghề nghiệp 
người giáo viên thể dục thể thao. 

4. Vị trí, khả năng công tác và khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp 

-  Có trình độ cao đẳng, có khả năng thực hiện tốt chương trình môn học Giáo dục Thể 
chất ở các bậc học phổ thông; tham gia các hoạt động thể dục thể thao trong và ngoài 
trường. 

- Có khả năng tiếp tục học tập đại học chuyên ngành. 

 Hệ thống chuẩn đầu ra này cũng chính là bản cam kết của Trường Đại học Sư phạm 
Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục 
quốc dân, các nhà tuyển dụng và cộng đồng xã hội trong việc thực hiện các giải pháp đảm 
bảo đào tạo có chất lượng, đáp ứng yêu cầu của người học và nhu cầu xã hội.  

 

KT. HI ỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 
 
 

PGS.TS. Trịnh Hữu Lộc 


