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1. Yêu cầu về kiến thức 

Làm chủ kiến thức chuyên ngành, có thể đảm nhiệm công việc của chuyên gia 
trong lĩnh vực được đào tạo; có tư duy phản biện; có kiến thức lý thuyết chuyên sâu để 

có thể phát triển kiến thức mới và tiếp tục nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ. 

Giải thích được các vấn đề mang tính lí luận và phương pháp luận chuyên sâu 

về tâm lý học, giáo dục học. 

Phân tích được các vấn đề mang tính lí luận và phương pháp luận chuyên sâu 
trong việc quản lý và thiết kế, xây dựng chương trình giáo dục, chương trình học phần 

nói chung,  

Phân tích, xây dựng và phát triển được chương trình giáo dục và chương trình 

bộ môn Hoá học ở bậc phổ thông và đại học; 

Xác định được bản chất của phương pháp dạy học hiện đại, lựa chọn được 

phương pháp dạy học Hoá học phù hợp vào trong quá trình triển khai; 

Phân tích được việc thiết kế và triển khai quy trình dạy học, kế hoạch dạy học 

hóa học và việc tổ chức thực hiện các nội dung này; 

Xác định được các vấn đề cập nhật theo xu thế phát triển hiện đại và phương 

thức triển khai các công trình nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực lí luận và phương 
pháp dạy học bộ môn Hoá học; 

Phân tích và hệ thống được các vấn đề lý thuyết nâng cao, chuyên sâu về 
chuyên ngành Hoá học dành cho bậc phổ thông và đại học. 

2. Yêu cầu về kỹ năng 

Có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp, không thường xuyên xảy ra, không 
có tính quy luật, khó dự báo; có kỹ năng nghiên cứu độc lập để phát triển và thử 

nghiệm những giải pháp mới, phát triển các công nghệ mới trong lĩnh vực được đào 

tạo; 

Có khả năng xây dựng và phát triển các chương trình giảng dạy, học tập và 
nghiên cứu bộ môn Hóa học trong hệ thống các trường đại học sư phạm và phổ thông; 

Quản lí được kế hoạch và quá trình dạy học, quản lí được việc phát triển 
chương trình học phần; 



Vận dụng và triển khai được các chiến lược đổi mới phương pháp dạy học bộ 

môn Hoá học cho các đối tượng khác nhau; 

Xử lý và giải quyết được các vấn đề liên quan đến các nội dung dạy và học môn 

Hóa học ở bậc phổ thông và đại học; 

Ứng dụng được công nghệ thông tin và ngoại ngữ, sử dụng được các phương 

tiện dạy học hiện đại trong dạy học, nâng cao hiệu quả trong việc tổ chức và quản lý 
giờ dạy môn Hoá học; 

Tìm kiếm, khai thác, xử lý được các thông tin cập nhật về những tiến bộ của 
khoa học lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Hoá học để thiết kế và triển khai 

được các công trình nghiên cứu, có ứng dụng những thành tựu mới, hiện đại và vận 
dụng được các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn dạy học; 

Nghiên cứu, triển khai ứng dụng và tích hợp được các hình thức kiểm tra đánh 
giá cập nhật và tiên tiến trong dạy học bộ môn Hoá học; 

Tư duy và giải quyết các vấn đề trong lí luận và thực tiễn dạy học bộ môn Hoá 
học một cách logic, có hệ thống. 

Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu được một báo cáo hay bài phát biểu về 
hầu hết các chủ đề trong công việc liên quan đến ngành được đào tạo; có thể diễn đạt 

bằng ngoại ngữ trong hầu hết các tình huống chuyên môn thông thường; có thể viết 
báo cáo liên quan đến công việc chuyên môn; có thể trình bày rõ ràng các ý kiến và 

phản biện một vấn đề kỹ thuật bằng ngoại ngữ; 

Phối hợp và sử dụng được các phương tiện, nguyên tắc và kĩ thuật giao tiếp 

bằng ngôn ngữ và phi ngôn ngữ phù hợp với từng tình huống; làm chủ được cảm xúc 
của bản thân, biết thuyết phục và chia sẻ; 

Giao tiếp hiệu quả với các thành viên trong hoạt động nhóm, nhằm mục đích 
hoàn thành nhiệm vụ chung của nhóm; 

Lập kế hoạch, tổ chức, phối hợp và huy động được các nguồn lực cùng tham gia 
giải quyết nhiệm vụ, ra quyết định; 

Tự đánh giá được điểm mạnh và điểm yếu trên cơ sở đối chiếu các yêu cầu của 
nghề nghiệp và yêu cầu thực tiễn với phẩm chất, năng lực của bản thân; 

Sử dụng các kết quả tự đánh giá để lập được kế hoạch bồi dưỡng, phát triển 
năng lực nghề nghiệp cho bản thân 

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

Có năng lực phát hiện và giải quyết các vấn đề thuộc chuyên môn đào tạo và đề 
xuất những sáng kiến có giá trị; có khả năng tự định hướng phát triển năng lực cá 

nhân, thích nghi với môi trường làm việc có tính cạnh tranh cao và năng lực dẫn dắt 
chuyên môn; đưa ra được những kết luận mang tính chuyên gia về các vấn đề phức tạp 

của chuyên môn, nghiệp vụ; bảo vệ và chịu trách nhiệm về những kết luận chuyên 
môn; có khả năng xây dựng, thẩm định kế hoạch; có năng lực phát huy trí tuệ tập thể 



trong quản lý và hoạt động chuyên môn; có khả năng nhận định đánh giá và quyết định 

phương hướng phát triển nhiệm vụ công việc được giao; có khả năng dẫn dắt chuyên 
môn để xử lý những vấn đề lớn.  

4. Ngoại ngữ trước khi  bảo vệ luận văn 

Trình độ B1 Khung tham chiếu châu Âu chung hoặc tương đương. 
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