
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO 

 
CHUẨN ĐẦU RA  

NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC (Primary education) 
 

  Mã ngành: 52140202 
 

  Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung 

  Trình độ đào tạo: Đại học  

  Thời gian: 04 năm 
 

1. Yêu cầu về kiến thức 

Có hiểu biết chung về các vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa và môi trường 
của Việt Nam và thế giới. Nắm vững kiến thức cơ bản của khối ngành như: Tâm 
lí lứa tuổi Tiểu học, Giáo dục học Tiểu học, Phương pháp dạy học, kiểm tra 
đánh kết quả học tập ở Tiểu học theo định hướng đổi mới, có kiến thức nghiệp 
vụ sư phạm để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ dạy học các môn học ở trường 
tiểu học;  

Có kiến thức cơ bản của ngành thuộc các lĩnh vực: Toán, Tiếng Việt - 
Văn học, Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở Tiểu học, Tự nhiên - Xã hội, Âm 
nhạc, Mỹ thuật,... phân tích và lựa chọn các kiến thức trong dạy học ở Tiểu học. 
Phân tích và khái quát được các kiến thức chuyên sâu và cập nhật thông tin khoa 
học mới để áp dụng nâng cao chất lượng dạy học ở 3 môn Tiếng Việt, Toán, Tự 
nhiên - Xã hội, đảm nhiệm tốt các hoạt động giáo dục trong trường Tiểu học. 

 Nắm bắt kịp thời về đổi mới phương pháp giáo dục Tiểu học trong nước và khu 
vực, có khả năng vận dụng đổi mới phương pháp dạy học các môn học ở Tiểu học. 

Có kiến thức phổ thông về môi trường, dân số, An ninh - Quốc phòng, an toàn 
giao thông và quyền trẻ em. 

Có trình độ Tin học tương đương với chứng chỉ B,  trình độ Tiếng Anh tương 
đương với trình độ A2 - Key (KET) Có chứng chỉ Nghiệp vụ công tác Đội Thiếu 
niên Tiền phong Hồ Chí Minh và Sao nhi đồng.  

 2. Yêu cầu về kỹ năng 

Biết xây dựng các kế hoạch dạy học phù hợp với mục tiêu của chương 
trình, vừa sức với học sinh tiểu học; có kĩ năng vận dụng đổi mới phương pháp 
dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng đồ dùng thiết bị dạy học phù 
hợp nhu cầu xã hội.   

Biết tổ chức các hoạt động dạy học phù hợp với những điều kiện cụ thể của 
học sinh và địa phương nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong học tập. 



Có khả năng dạy lớp ghép, dạy trẻ khuyết tật theo hướng hoà nhập, dạy 
Tiếng Việt cho học sinh dân tộc ít người.  

Biết lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động giáo dục như chủ nhiệm lớp, 
tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động Sao nhi đồng, Đội thiếu niên 
Tiền phong Hồ Chí Minh có hiệu quả, phù hợp hoàn cảnh, môi trường và điều 
kiện học tập theo từng học kì và năm học. 

Có kĩ năng ứng xử trong giao tiếp với đồng nghiệp, học sinh và cộng đồng. 

 3. Yêu cầu về thái độ 

Sinh viên biết vận dụng kiến thức thuộc các môn Lý luận chính trị, hình 
thành thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận trong học tập, giải 
thích và giải quyết những vấn đề trong thực tiễn; hiểu được và ủng hộ đường lối, 
chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.  

 Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, có tác phong sư phạm chuẩn mực, 
lối sống lành mạnh, trung thực, giản dị, yêu nghề, có trách nhiệm, thương yêu, 
tôn trọng, đối xử công bằng với học sinh. Thiết lập quan hệ thân thiện với phụ 
huynh học sinh, phối hợp với gia đình và cộng đồng để hỗ trợ việc học tập và 
rèn luyện đạt chất lượng giáo dục tốt nhất;  

Có ý thức tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn và nghiệp vụ.  

 4. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp 

Có khả năng đảm nhận các công việc trong ngành giáo dục và các ngành 
liên quan phù hợp với các chuẩn đầu ra đã được đào tạo;  

Có khả năng dạy tốt các môn học trong chương trình Tiểu học và trở 
thành cán bộ cốt cán về chuyên môn ở bậc Tiểu học. 

 Có khả năng quản lí và chỉ đạo các hoạt động giáo dục ở trường Tiểu học; 

  5. Khả năng phát triển và nâng cao trình độ 

Sinh viên tốt nghiệp là người không ngừng đánh giá tác động của các lựa 
chọn và hành động của mình lên những người khác (học sinh tiểu học, phụ 
huynh học sinh và những bên liên quan khác trong cộng đồng học tập) và là 
người chủ động tìm kiếm các cơ hội để phát triển, đáp ứng chuẩn nghề nghiệp.  

Tự đánh giá, tự rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống 
nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học và giáo dục.  

 Phát hiện và giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn hoạt động 
nghề nghiệp nhằm đáp ứng những yêu cầu mới. 

Có thể học lên trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ chuyên ngành Giáo dục Tiểu học 
hoặc các chuyên ngành gần. 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO 

 
CHUẨN ĐẦU RA  

NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON (Preschool education) 
 

  Mã ngành: 52140201 
 

  Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung 

  Trình độ đào tạo: Đại học  

  Thời gian: 04 năm 
 
1. Yêu cầu về kiến thức 

          Có kiến thức về nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối Đảng 
Cộng sản Việt Nam, pháp luật đại cương, Tư tưởng Hồ Chí Minh, các kiến thức 
khoa học về tự nhiên, xã hội, nhân văn, môi trường và có thể vận dụng vào hoạt 
động giáo dục ở các trường mầm non, vào việc đánh giá, phân tích các các tình 
huống xã hội trong chuyên môn; 

 Có kiến thức cơ sở về mục tiêu, nội dung chương trình giáo dục Mầm 
non, phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, ngôn ngữ, văn học, tiếng việt, 
mỹ thuật, âm nhạc, môi trường và con người, hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 
non và có thể vận dụng vào triển khai các hoạt động giáo dục, trong việc dạy 
học và tổ chức các hoạt động giáo dục, vui chơi cho trẻ mầm non; 

 Có kiến thức về tâm lý học mầm non, giáo dục học mầm non, và giáo dục 
gia đình; có khả năng vận dụng trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục mầm 
non; 

 Áp dụng kiến thức về giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật, đánh giá về sự 
phát triển của trẻ theo độ tuổi trong giao tiếp, ứng xử với trẻ và chăm sóc sức 
khỏe trẻ lứa tuổi mầm non (vệ sinh, dinh dưỡng, sức khỏe sinh sản, dinh dưỡng 
cộng đồng, phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ), trong giáo dục trẻ lứa tuổi 
mầm non trên tất cả các lĩnh vực (phát triển ngôn ngữ, làm quen văn học, hình 
thành biểu tượng toán, phát triển tư duy toán học, giáo dục thể chất, khám phá 
khoa học về môi trường xung quanh, kiến thức nâng cao về mỹ thuật, âm nhạc, 
làm đồ dùng dạy học, đồ chơi). 

Có trình độ Tin học tương đương với chứng chỉ B,  trình độ Tiếng Anh tương 
đương với trình độ A2 - Key (KET); Có chứng nhận Kỹ thuật chế biến món ăn. 

 2. Yêu cầu về kỹ năng 

 Lập kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ theo yêu cầu về thời gian; tổ chức 
thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho trẻ theo môi trường nhóm, lớp 
đảm bảo an toàn, vệ sinh, hướng dẫn trẻ các kỹ năng tự phục vụ. 



 Quản lý lớp học có hiệu quả theo nhóm, lớp; quản lý hồ sơ, sổ sách; sắp 
xếp bảo quản đồ dùng đồ chơi. 

 Có kỹ năng giao tiếp, ứng xử với trẻ, đồng nghiệp, phụ huynh và cộng 
đồng trên tinh thần tôn trọng, hợp tác, chia sẻ. 

 Nghiên cứu khoa học các vấn đề thuộc lĩnh vực ngành giáo dục mầm non. 

 Làm việc nhóm hoặc làm việc độc lập trong mọi môi trường, hoàn cảnh. 

3. Yêu cầu về thái độ  

 Sinh viên biết vận dụng kiến thức thuộc các môn Lý luận chính trị, hình 
thành thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận trong học tập, giải 
thích và giải quyết những vấn đề trong thực tiễn; hiểu được và ủng hộ đường lối, 
chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.  

Đạt tiêu chuẩn đạo đức nhà giáo; thái độ cởi mở, thiện chí với phụ huynh và 
đồng nghiệp. Thái độ chân tình, lối sống lành mạnh, yêu nghề, mến trẻ, có ý thức 
vượt khó, vươn lên trong học tập, công tác, có khả năng thích ứng với môi trường 
công tác. 

 Có tinh thần hợp tác làm việc nhóm, quan hệ tốt với cộng đồng, phụ huynh, 
làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục. 

4. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp 

 Học xong chương trình này, người học có khả năng: 

 Giảng dạy Mầm non các hệ cao đẳng, trung cấp, các lớp bồi dưỡng giáo 
viên Mầm non tại các cơ sở đào tạo, hoặc làm cán bộ nghiên cứu ở các cơ sở 
nghiên cứu giáo dục; 

 Làm giáo viên ở các trường Mầm non công lập, dân lập, tư thục, các 
nhóm trẻ gia đình tại các vùng, miền; 

 Chăm sóc sức khoẻ người già yếu, bệnh tật và trẻ em tại các trung tâm 
hoặc gia đình; công việc nội trợ trong các gia đình; 

 Làm việc tại các cơ quan chữ thập đỏ, Bảo vệ bà mẹ trẻ em, các cơ quan 
nhà nước; tham gia các dự án phát triển vùng (phi chính phủ); công tác thiếu 
niên nhi đồng của các tổ chức chính trị xã hội. 

 Làm công tác quản lý ở các trường Mầm non. 

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường 

  Có khả năng tự học, tự nghiên cứu các vấn đề liên quan đến chuyên môn 
nghề nghiệp. Có thể tiếp tục học tập Cao học hoặc nghiên cứu sinh thuộc lĩnh 
vực Giáo dục mầm non, Tâm lý học, Giáo dục học, Quản lý giáo dục. 

 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO 

 
CHUẨN ĐẦU RA 

NGÀNH CỬ NHÂN VẬT LÝ (Physics) 
Chuyên ngành Vật lý - Môi trường  

  Mã ngành:  52440102           
 

  Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung 

  Trình độ đào tạo:  Đại học 

  Thời gian: 04 năm 
 

1. Yêu cầu về kiến thức 

Đào tạo cử nhân Vật lý môi trường có năng lực chuyên môn, phẩm chất 
chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt. 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức về khoa học xã hội và nhân văn, 
các kiến thức cơ bản về toán học, tin học, hóa học, cùng với những kiến thức 
ngành và chuyên sâu về Vật lý (từ Vật lý cổ điển đến Vật lý hiện đại); những kỹ 
thuật vật lý để phân tích, đánh giá, dự báo, xử lý ô nhiễm môi trường và quản lí 
môi trường. 

Giúp sinh viên có phương pháp tư duy logic, sáng tạo để có thể áp dụng 
các thành tựu khoa học vào giải quyết các vấn đề thực tiễn trong công nghệ, kỹ 
thuật và trong các hoạt động nghề nghiệp của họ. 

Có trình độ Tin học tương đương với chứng chỉ B,  trình độ Tiếng Anh tương 
đương với trình độ A2 - Key (KET). Có chứng chỉ Nghiệp vụ công tác Đội Thiếu 
niên Tiền phong Hồ Chí Minh và Sao nhi đồng.  

 2. Yêu cầu về kỹ năng 

+ Các kỹ năng nghề nghiệp 

Có phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp; có kỹ năng thuyết 
trình, kỹ năng giao tiếp và làm việc hiệu quả theo nhóm, hội nhập được trong 
các môi trường làm việc; 

Có kỹ năng tiếp cận, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ các vấn đề 
thuộc chuyên ngành Vật lý môi trường; 

Có kỹ năng giảng dạy Vật lý tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học 
chuyên nghiệp, giáo dục phổ thông; 

                  + Kỹ năng mềm   

  Có khả năng sử dụng công nghệ thông tin và một số phần mềm ứng dụng 
liên quan;  



  Có trình độ tiếng Anh giao tiếp cơ bản, có vốn tiếng Anh chuyên ngành 
để có thể đọc, dịch tài liệu về vật lý; 

   Có khả năng cập nhật liên tục các kiến thức mới về chuyên ngành và 
nghề nghiệp nhằm nắm bắt kịp thời các nhu cầu và xu thế phát triển của thời đại. 

3. Yêu cầu về thái độ 

Sinh viên biết vận dụng kiến thức thuộc các môn Lý luận chính trị, hình 
thành thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận trong học tập, giải 
thích và giải quyết những vấn đề trong thực tiễn; hiểu được và ủng hộ đường lối, 
chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.  

Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng 
đắn; có ý thức kỷ luật cao; có tác phong làm việc nghiêm túc; Có ý thức xây dựng 
tập thể, có lối sống lành mạnh và cách ứng xử chuẩn mực. 

Có phương pháp làm việc khoa học, biết giải quyết những vấn đề mới do 
thực tiễn đặt ra trong quá trình công tác, từ đó đúc rút được những kinh nghiệm 
thiết thực, hình thành năng lực tư duy có tính sáng tạo, linh hoạt, nhiệt tình trong 
công việc; 

4. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp 

  Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có đủ tri thức và kĩ năng nghề nghiệp để làm 
những công việc sau:   

   Làm những công việc có liên quan đến lĩnh vực Vật lý tại các cơ sở phù 
hợp với chuyên môn đào tạo trong cả nước; 

   Giảng dạy Vật lý tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên 
nghiệp và các trường phổ thông; 

   Làm việc tại Viện nghiên cứu, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài 
nguyên và Môi trường; Các cơ quan quản lý và kiểm tra chất lượng sản phẩm; 
Các Trung tâm kiểm định, phân tích, quan trắc và đánh giá tác động môi trường; 
Công ty cung cấp thiết bị đo lường; Công ty môi trường đô thị... 

   Có thể làm chuyên viên và quản lí tại các bộ phận ở các trường học, các 
cơ sở quản lí giáo dục, các cơ sở khác phù hợp với chuyên môn.  

 5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường 

  Có năng lực học tập suốt đời, đảm bảo kiến thức về chuyên môn và 
nghiệp vụ để học lên bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ thuộc chuyên ngành Vật lý môi trường  
ở trong và ngoài nước. 

  Có thể thực hiện được các đề tài nghiên cứu về lĩnh vực Vật lý, Môi 
trường ở các cấp khác nhau. 

   



TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO 

 
CHUẨN ĐẦU RA  

NGÀNH VĂN HỌC (Literature) 
(Chuyên ngành Văn - Truyền thông) 

   

Mã ngành: 52220330     
 

  Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung 

  Trình độ đào tạo: Đại học 

  Thời gian: 04 năm 
 

1. Yêu cầu về kiến thức 

Hiểu những kiến thức cơ bản về văn hóa, ngôn ngữ, tiếng Việt, văn học, 
phương pháp luận nghiên cứu và phê bình văn học; có kiến thức mới, cập nhật, 
mang tính phát hiện, khám phá về văn học. 

Có kiến thức cơ sở về báo chí, truyền thông. 

Có kiến thức cơ bản về phương pháp giảng dạy Ngữ văn ở các bậc giáo 
dục Đại học, giáo dục chuyên nghiệp, giáo dục phổ thông. 

Có trình độ Hán ngữ cơ sở để nghiên cứu văn học, ngôn ngữ và tự bồi 
dưỡng kiến thức chuyên môn. 

Có trình độ Tin học tương đương chứng chỉ B. Trình độ Tiếng Anh tương 
đương với trình độ A2 - Key (KET).  

2. Yêu cầu về kĩ năng 

Có kĩ năng nghiên cứu, phê bình văn học: kĩ năng phân tích một giai 
đoạn, một trào lưu văn học, một tác giả, có khả năng thẩm định, đánh giá tác 
phẩm văn học, hiện tượng văn học, có kĩ năng nghiên cứu và triển khai các đề 
tài khoa học. 

Có kĩ năng cơ sở về báo chí, truyền thông để đáp ứng nhiều ngành nghề, 
công tác khác nhau. 

Có kĩ năng giảng dạy Ngữ văn ở các bậc giáo dục Đại học, giáo dục 
chuyên nghiệp, giáo dục phổ thông.  

Có kĩ năng thuyết trình và giao tiếp tốt; kĩ năng làm việc độc lập và làm 
việc nhóm hiệu quả; hội nhập được trong các môi trường làm việc phù hợp với 
chuyên ngành đào tạo. 

3. Yêu cầu về thái độ  

Sinh viên biết vận dụng kiến thức thuộc các môn Lý luận chính trị, hình 
thành thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận trong học tập, giải 



thích và giải quyết những vấn đề trong thực tiễn; hiểu được và ủng hộ đường lối, 
chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.  

 Năng động sáng tạo, biết đúc rút kinh nghiệm, áp dụng lí luận vào thực 
tiễn đời sống, sẵn sàng học tập ở trình độ cao hơn. Có ý thức làm việc độc lập, 
sáng tạo, có tinh thần đoàn kết, hợp tác.  

Yêu quý, trân trọng và có ý thức phát huy những giá trị nhân văn cao đẹp 
của văn hóa, văn học nhân loại và ngôn ngữ dân tộc;  

Có niềm đam mê văn học; có ý thức xây dựng một đời sống văn học lành 
mạnh, ngày càng phát triển, góp phần giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt và 
nâng cao đời sống tinh thần của con người Việt Nam. 

4. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp 

Làm những công việc liên quan đến lĩnh vực văn học tại các cơ sở phù 
hợp với chuyên môn đào tạo trong cả nước: tham gia nghiên cứu văn học tại các 
cơ sở nghiên cứu; thực hiện được những đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh 
vực văn học ở các cấp khác nhau. 

Làm việc trong các lĩnh vực văn học nghệ thuật, báo chí, xuất bản, phát 
thanh và truyền hình, quản lí văn hóa... 

Dạy Ngữ văn ở các trường Đại học, Cao đẳng, trường Trung học chuyên 
nghiệp, Trung học phổ thông hoặc những cơ sở giáo dục khác. 

 Làm việc tại các cơ quan Nhà nước trong tỉnh và trong cả nước. 

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường 

 Có khả năng tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn 
nghiệp vụ; có khả năng tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO 

 
CHUẨN ĐẦU RA 

NGÀNH KHOA HỌC CÂY TRỒNG (Crop Sciences) 
 

 
  Mã ngành: 620110 
 

  Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung 

  Trình độ đào tạo: Đại học 

  Thời gian: 04 năm 

 

1. Yêu cầu về kiến thức 

Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và 
nhân văn, hội nhập kinh tế Quốc tế phù hợp với chuyên ngành đào tạo vào giải 
quyết những vấn đề lý luận, thực tiễn nghề nghiệp và cuộc sống. 

Vận dụng kiến thức cơ sở ngành: Sinh lý, sinh hóa thực vật, di truyền và chọn 
tạo giống cây trồng, đất và dinh dưỡng cây trồng, bảo vệ thực vật và quản lý cây 
trồng tổng hợp, phương pháp nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực cây trồng. 

Ứng dụng kiến thức chuyên ngành về đặc điểm nông sinh học, kỹ thuật 
trồng trọt, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và tổ chức sản xuất đối 
với cây lương thực - thực phẩm, cây công nghiệp, cây rau - hoa - quả. 

Vận dụng các kiến thức lý thuyết và thực tiễn được trang bị để phân tích, 
tổng hợp và giải quyết các vấn đề cụ thể trong lĩnh vực cây trồng. 

Có trình độ Tin học tương đương chứng chỉ B, có trình độ Tiếng Anh tương 
đương với trình độ A2 - Key (KET).   

2. Yêu cầu về kỹ năng 

2.1. Kỹ năng nghề nghiệp 

Biết chọn tạo giống cây trồng, phát hiện và phòng trừ sâu bệnh hại cho cây 
trồng, xác định được tình trạng dinh dưỡng của cây trong thâm canh tăng năng 
suất, xây dựng cơ cấu cây trồng hợp lý cho từng vùng sinh thái. 

Có kỹ năng NCKH và chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản 
xuất. Biết thu thập, phân tích thông tin, viết và trình bày nội dung chuyên môn 
thuộc lĩnh vực cây trồng. 

Thành thạo kỹ thuật trong sản xuất cây trồng công nghệ cao: nuôi cấy mô, 
thủy canh và sản xuất cây trồng trong nhà có mái che... 

Sử dụng thành thạo công cụ trong tiếp cận nông thôn, điều tra phân tích, 
xây dựng chiến lược trong phát triển nông nghiệp nông thôn, sử dụng phần mềm 



IRISTAT trong xử lý thống kê. Có kỹ năng sử dụng các thiết bị, máy móc chuyên 
dùng trong lĩnh vực chuyên môn, kỹ năng tiếp cận và kết nối thị trường các sản 
phẩm nông nghiệp. 

2.2. Kỹ năng mềm 

Sử dụng thành thạo các phương tiện giao tiếp đa truyền thông (nói, viết, 
lắng nghe, đồ họa...), hợp tác và giao tiếp, làm việc với cộng đồng. 

        Có kỹ năng tiếp cận nông thôn, làm việc độc lập, làm việc nhóm và tổng 
hợp vấn đề. 

3. Yêu cầu về thái độ 

Sinh viên biết vận dụng kiến thức thuộc các môn Lý luận chính trị, hình 
thành thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận trong học tập, giải 
thích và giải quyết những vấn đề trong thực tiễn; hiểu được và ủng hộ đường lối, 
chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.  

 Có thái độ làm việc khoa học, trung thực, thái độ khách quan khi xử lý 
các hiện tượng và số liệu thí nghiệm thực hành. 

 Năng động, sáng tạo, biết đúc rút kinh nghiệm, áp dụng thực tiễn vào đời sống. 

4. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp 

Là cán bộ kỹ thuật, chuyên gia, tư vấn, quản lý, nghiên cứu và giảng dạy 
trong lĩnh vực cây trồng.  

Làm việc tại các cơ quan như: Bộ Nông nghiệp và PTNT, Sở Nông 
nghiệp và PTNT, Trung tâm khuyến nông, Trung tâm giống cây trồng, Phòng 
Nông nghiệp & PTNT, Trạm khuyến nông, Chi cục BVTV, Trạm BVTV..., các 
doanh nghiệp liên quan đến nông nghiệp.  

Các viện, trung tâm nghiên cứu, các tổ chức trong và ngoài nước liên 
quan đến nông nghiệp. Các cơ sở giáo dục đào tạo: Hiệp hội, Trung tâm dạy 
nghề, Trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học…  

Tự tạo lập công việc sản xuất và dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp. 

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường 

 Có khả năng tự học tập, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn 
và tiếp thu nhanh các công nghệ mới; Tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn. 

 

 

 

 

 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO 

 

                           CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH CHĂN NUÔI (Breed) 
 

                     Mã ngành              : 52620105 

  Hình thức đào tạo : Chính quy tập trung 

  Trình độ đào tạo    : Đại học   

                    Thời gian                : 04 năm 
 
 

1. Yêu cầu về kiến thức 

Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và 
nhân văn, hội nhập kinh tế quốc tế phù hợp với chuyên ngành đào tạo vào giải 
quyết những vấn đề lý luận, thực tiễn nghề nghiệp và cuộc sống. 

Áp dụng các kiến thức cơ sở ngành như: sinh lý, sinh hóa động vật, tổ chức 
phôi thai, giải phẫu, công tác giống; thức ăn dinh dưỡng, vi sinh vật, dược lý... 
vào các hoạt động liên quan đến chuyên ngành. 

Sử dụng các kiến thức chuyên ngành để lựa chọn, xây dựng và tổ chức thực 
hiện các quy trình công nghệ chăn nuôi; phòng, trị bệnh cho vật nuôi; sản xuất 
và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi; vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường 
chăn nuôi. 

Vận dụng các kiến thức thực tập nghề nghiệp, thực tập tốt nghiệp làm quen 
với các công việc trong tương lai. 

Sử dụng các kiến thức lý thuyết và thực tiễn được trang bị để phân tích, 
tổng hợp và giải quyết các vấn đề cụ thể trong lĩnh vực Chăn nuôi - Thú y. 

Có trình độ Tin học tương đương chứng chỉ B, Có trình độ Tiếng Anh tương 
đương với trình độ A2 - Key (KET).   

2. Yêu cầu về kỹ năng 

2.1. Kỹ năng nghề nghiệp 

Biết tổ chức sản xuất, chế biến bảo quản thức ăn chăn nuôi, chọn và nhân 
giống vật nuôi. Thiết kế, tổ chức xây dựng các mô hình chăn nuôi phù hợp với 
điều kiện phát triển kinh tế xã hội. Xây dựng quy trình phòng và trị bệnh cho vật 
nuôi để đạt hiệu quả cao. 

Sử dụng thành thạo các phương pháp chẩn đoán, kỹ thuật thú y, vắc xin và 
thuốc thú y để phòng và trị bệnh cho vật nuôi. 

Lập kế hoạch, tổ chức điều hành sản xuất, kinh doanh Chăn nuôi - Thú y. 
Tổng hợp, phân tích các yếu tố liên quan đến chuyên ngành như: Hạch toán lợi 



nhuận, bối cảnh xã hội trong và ngoài nước, yếu tố rủi ro, các thông tin bất lợi... 
đến hoạt động sản xuất trong ngành Chăn nuôi - Thú y. 

Xây dựng, thiết kế, triển khai các đề tài nghiên cứu về lĩnh vực Chăn nuôi 
và Thú y, hình thành năng lực sáng tạo, phát triển nghề nghiệp. 

2.2. Kỹ năng mềm 

Tham gia thành lập nhóm và hoạt động nhóm có hiệu quả. Có kỹ năng lãnh 
đạo và phát triển nhóm. Trao đổi, chia sẻ, gắn kết, hợp tác các thành viên trong 
nhóm và giữa các nhóm để hoàn thành tốt công việc. 

Lựa chọn giải pháp marketing, phát triển thị trường phù hợp trong từng bối 
cảnh. Xác định bối cảnh, đối tượng để chọn lựa cách thức giao tiếp cho phù hợp. 

Sử dụng thành thạo các phương tiện giao tiếp đa truyền thông (nói, viết, 
lắng nghe, điện tử, đồ hoạ…), hợp tác và làm việc với cộng đồng (đặc biệt với 
cộng đồng dân tộc thiểu số). 

3.  Yêu cầu về thái độ 

 Biết vận dụng kiến thức thuộc các môn Lý luận chính trị, hình thành thế 
giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận trong học tập, giải thích và giải 
quyết những vấn đề trong thực tiễn; hiểu được và ủng hộ đường lối, chủ trương, 
chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.  

Có phong cách làm việc độc lập, khoa học, tự học hỏi, tìm kiếm, cập nhật, 
sử dụng thông tin. Phân bổ quỹ thời gian và sắp xếp công việc một cách hợp lý. 

Có thái độ cộng tác, khách quan, công bằng trong công việc.  

Có tình yêu thương đối với động vật. 

4. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp 

Vị trí công tác: Là cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý, cán bộ nghiên cứu 
thuộc lĩnh vực Chăn nuôi - Thú y. 

Nơi làm việc: Các cơ quan, doanh nghiệp, xí nghiệp... Các Cục, viện, trung 
tâm nghiên cứu. Các chương trình dự án phát triển thuộc lĩnh vực Chăn nuôi - 
Thú y. Các cơ quan hành chính sự nghiệp từ cấp xã, phường trở lên. Các cơ sở 
giáo dục, đào tạo: trung tâm dạy nghề, trường trung học chuyên nghiệp, Cao 
đẳng, Đại học có liên quan đến ngành Chăn nuôi - Thú y. 

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường 

 Có khả năng học các khoá bồi dưỡng theo chuyên ngành gần để đảm nhận 
các vị trí thích hợp, đáp ứng nhu cầu xã hội. Có khả năng và trình độ để tiếp tục 
học tập, nghiên cứu ở các bậc học cao hơn theo chuyên ngành Chăn nuôi - thú y. 

 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO 

 
CHUẨN ĐẦU RA 

NGÀNH KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG  
(Environmental Sciences) 

 

ơ 

Mã ngành:    440301 

Hình thức đào tạo:  Chính quy tập trung 

Trình độ đào tạo:   Đại học 

Thời gian đào tạo:  04 năm 
 
 

1. Yêu cầu về kiến thức 

Vận dụng được 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 vào giải 
quyết những vấn đề lý luận, thực tiễn nghề nghiệp và cuộc sống. Có kiến thức 
cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành 
Khoa học Môi trường; 

Nắm vững kiến thức khoa học cơ bản để đáp ứng việc tiếp thu các kiến 
thức cơ sở và kiến thức chuyên ngành. Nắm vững kiến thức cơ sở và chuyên 
ngành ngành Khoa học Môi trường. 

Có năng lực ứng dụng và phát triển chuyên môn, tiếp tục nghiên cứu và 
học tập chuyên sâu ở trình độ cao hơn. 

Có năng lực đảm nhiệm công tác quản lý và điều hành: cán bộ nghiên 
cứu, cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật. 

Có trình độ Tin học tương đương chứng chỉ B, Có trình độ Tiếng Anh tương 
đương với trình độ A2 - Key (KET).   

2. Yêu cầu về kỹ năng 

Có khả năng đánh giá tác động môi trường, nắm chắc nguyên lý khoa học 
và công nghệ xử lý phế thải, nước thải sinh hoạt, nông nghiệp, công nghiệp 
nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí. Có khả năng xây 
dựng và áp dụng chiến lược và chính sách bảo vệ môi trường. 

Có khả năng xây dựng và áp dụng công nghệ môi trường, các công trình 
chống ô nhiễm và suy thoái môi trường, thực hiện được công việc kiểm toán môi 
trường, quy hoạch môi trường; Có khả năng thực hiện các nội dung quản lý Nhà 
nước về bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên.  



Biết tổng hợp, phân tích, đánh giá, dự báo, xây dựng kế hoạch và viết báo 
cáo. Ứng dụng thành thạo các phương tiện kỹ thuật hiện đại trong lĩnh vực quản 
lý Môi trường.  

Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm, kỹ năng giao tiếp, 
hợp tác và làm việc với cộng đồng. 

3. Yêu cầu về thái độ  

 Biết vận dụng kiến thức thuộc các môn Lý luận chính trị, hình thành thế 
giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận trong học tập, giải thích và giải 
quyết những vấn đề trong thực tiễn; hiểu được và ủng hộ đường lối, chủ trương, 
chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.  

Có phong cách làm việc độc lập, khoa học, tự học hỏi, đề xuất ý tưởng, xử 
lý các tình huống trong công việc một cách kịp thời, chính xác để có hiệu quả, 
xây dựng mối quan hệ tốt với cộng đồng, tôn trọng nghề nghiệp. 

Có ý thức bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường sinh thái và các giá trị 
văn hoá truyền thống. 

4. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp 

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc trong các lĩnh vực sau: 

Cán bộ quản lý: các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến địa phương (các 
Bộ, Ngành, Sở, Phòng, Trung tâm Tài nguyên và Môi trường, các Hiệp hội, Câu 
lạc bộ về bảo vệ môi trường v.v.). 

Chuyên gia, tư vấn cho các dự án, chương trình về phát triển nông thôn, 
bảo vệ tài nguyên và môi trường. 

Nghiên cứu viên, cán bộ giảng dạy tại các viện nghiên cứu, trường đại học 
và các trung tâm nghiên cứu về tài nguyên và môi trường. 

Các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân về tài nguyên và môi trường. 

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường 

 Sinh viên có thể học tiếp lên trình độ sau đại học, nghiên cứu sinh trong lĩnh 
vực: khoa học môi trường, công nghệ xử lý nước thải, chất thải rắn, ô nhiễm không 
khí và đất, quản lý môi trường (đô thị và công nghiệp), quản lý, sử dụng và bảo tồn 
tài nguyên tại các trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước.  
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1. Yêu cầu về kiến thức 

Vận dụng được 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 vào giải quyết 
những vấn đề lý luận, thực tiễn nghề nghiệp và cuộc sống. Có kiến thức cơ bản 
trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành Quản lý 
đất đai; 

Nắm vững kiến thức khoa học cơ bản để đáp ứng việc tiếp thu các kiến 
thức cơ sở và kiến thức chuyên ngành; 

Nắm vững kiến thức cơ sở và chuyên ngành ngành Quản lý đất đai (sử 
dụng thành thạo các loại máy đo đạc như GPS, toàn đạc điện tử; sử dụng tốt các 
loại bản đồ phục vụ công tác quản lý đất đai như bản đồ địa hình, bản đồ địa 
chính,... thực hiện tốt các công việc chuyên ngành như đánh giá đất, định giá 
đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quản lý nhà nước về đất đai, quy 
hoạch sử dụng đất, quy hoạch nông thôn mới... 

Có trình độ Tin học tương đương chứng chỉ B, Có trình độ Tiếng Anh tương 
đương với trình độ A2 - Key (KET).   

2. Yêu cầu về kỹ năng 

  Thành thạo đo đạc bản đồ địa chính, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng 
đất, các loại bản đồ chuyên đề thuộc ngành Quản lý đất đai; 

Thành thạo trong công tác đăng ký, thống kê, cấp giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất, giải quyết tranh chấp đất đai, quy hoạch sử dụng đất ... 

Có khả năng tổng hợp, phân tích, đánh giá, dự báo, xây dựng kế hoạch và 
viết báo cáo. Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm, kỹ năng giao 
tiếp, hợp tác và làm việc với cộng đồng. 

Có khả năng ứng dụng các phương tiện kỹ thuật hiện đại trong lĩnh vực 
quản lý đất đai. 



3. Yêu cầu về thái độ 

 Biết vận dụng kiến thức thuộc các môn Lý luận chính trị. hình thành thế 
giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận trong học tập, giải thích và giải 
quyết những vấn đề trong thực tiễn; hiểu được và ủng hộ đường lối, chủ trương, 
chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.  

 Có thái độ làm việc khoa học, trung thực, thái độ khách quan khi xử lý 
các hiện tượng và số liệu trong đo đạc và quản lí đất đai. 

 Năng động, sáng tạo, biết đúc rút kinh nghiệm, áp dụng thực tiễn vào đời sống. 

4. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp 

 Là cán bộ nghiên cứu, cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, làm việc tại cơ 
quan, các doanh nghiệp, xí nghiệp, văn phòng thuộc Quản lý đất đai và lĩnh vực 
có liên quan; Viện nghiên cứu thuộc lĩnh vực Quản lý đất đai; Cơ sở giáo dục 
đào tạo có các ngành nghề về nông nghiệp: Hiệp hội, trung tâm dạy nghề, 
Trường trung học chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học ngành quản lý đất đai. 

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường 

 Có khả năng tự học tập, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn 
và tiếp thu nhanh các công nghệ mới; 

 Tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn. 

 

 

 
 


