
 

I. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC  SƯ PHẠM 

 

1. ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TOÁN HỌC (D140209) 

- Đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán. Thời gian đào tạo: 4 năm. 

- Sinh viên tốt nghiệp có thể: Giảng dạy bộ môn Toán ở trường THCN, THPT, 

THCS…; Làm công tác quản lý trong trường học; Làm công tác quản lý chuyên 

môn trong các cơ quan quản lý giáo dục; Tham gia nghiên cứu khoa học thuộc các 

lĩnh vực giáo dục học, Toán học; Có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn. 

 

2. ĐẠI HỌC SƯ PHẠM VẬT LÝ (D140211) 

- Đào tạo Cử nhân Sư phạm Vật lý. Thời gian đào tạo: 4 năm. 

- Sinh viên tốt nghiệp có thể giảng dạy lý thuyết và thí nghiệm-thực hành về bộ 

môn Vật lí tại các trường THPT, THCS, các trường Trung học chuyên nghiệp và 

dạy nghề, các trường Cao đẳng và các cơ sở đào tạo khác tương đương; Làm cán 

bộ theo dõi và quản lý chuyên môn về bộ môn Vật lí cho Sở GD-ĐT, Phòng GD và 

các cơ sở đào tạo tương đương; Làm các công việc về thí nghiệm-thực hành vật lí, 

kỹ thuật, tại các đơn vị sản xuất có liên quan đến chuyên môn được đào tạo; Có thể 

tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn. 

 

 

3. ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÓA HỌC (D140212) 

- Đào tạo Cử nhân Sư phạm Hóa học. Thời gian đào tạo: 4 năm. 

- Sinh viên tốt nghiệp có thể giảng dạy môn Hóa học tại các trường đại học, cao 

đẳng và trung học nghề, THPT, THCS, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung 

tâm giới thiệu việc làm; Làm việc tại các công ty kinh doanh hóa chất; Cán bộ, 

chuyên viên trong các Viện, trung tâm và các cơ sở nghiên cứu khoa học Hóa học 

và nghiên cứu giáo dục, Có khả năng tự học, tự nghiên cứu và giải quyết các vấn 

đề liên quan đến chuyên môn nghề nghiệp; Có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao 

hơn. 

 

4. ĐẠI HỌC SƯ PHẠM SINH HỌC (D140213) 

- Đào tạo Cử nhân Sư phạm Sinh học. Thời gian đào tạo: 4 năm. 

- Sinh viên tốt nghiệp có thể giảng dạy lý thuyết cũng như thực hành về lĩnh 

vực sinh học tại các trường THPT, THCS, TCCN và dạy nghề, trường Cao đẳng; 

Làm việc ở các cơ quan, cơ sở sản xuất kinh doanh có liên quan đến lĩnh vực sinh 

học, Tài nguyên môi trường, nông nghiệp, trung tâm ứng dụng tiến bộ công nghệ 

sinh học, trung tâm bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia; Nghiên cứu khoa học ở các 

viện nghiên cứu sinh học, trung tâm nghiên cứu và ứng dụng sinh học; Có thể tiếp 

tục học tập ở trình độ cao hơn. 



 

 

5. ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGỮ VĂN (D140217) 

- Đào tạo Cử nhân Sư phạm Ngữ văn. Thời gian đào tạo: 4 năm. 

- Sinh viên tốt nghiệp có thể giảng dạy môn Ngữ văn ở các trường THPT, 

THCS, THCN và dạy nghề, các trường ĐH,CĐ; Làm chuyên viên ở các trung tâm 

nghiên cứu phê bình, sáng tác văn học, các Vụ, Viện thuộc khoa học xã hội và 

khoa học giáo dục; Biên tập viên, phát thanh viên, phóng viên cho các tạp chí, báo, 

đài phát thanh, Truyền hình; Cán bộ, chuyên viên các cơ quan, đơn vị văn hóa, xã 

hội; Cán bộ công chức, chuyên viên ở các cấp xã, huyện, thành phố, tỉnh; Có thể 

tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn. 

 

 

6. ĐẠI HỌC SƯ PHẠM LỊCH SỬ (D140218) 

- Đào tạo Cử nhân Sư phạm Lịch sử. Thời gian đào tạo: 4 năm. 

- Sinh viên tốt nghiệp có thể giảng dạy tại các trường THPT, THCS, THCN 

trong hệ thống GD của Việt Nam; Làm giảng viên tại các trường cao đẳng, đại học 

trong hệ thống giáo dục của Việt Nam; Làm cán bộ nghiên cứu, chuyên viên của 

các viện, TT khoa học xã hội và nhân văn; Làm cán bộ, hướng dẫn viên của viện 

bảo tàng; nhà truyền thống, các di tích lịch sử văn hóa; Làm chuyên viên của các 

Ban Tuyên giáo từ cấp huyện, tỉnh đến trung ương; Làm biên tập viên cho báo, tạp 

chí của các ngành khoa học xã hội và nhân văn quốc gia hoặc địa phương; Làm cán 

bộ công chức cấp xã, huyện, tỉnh (thành phố); Có thể tiếp tục học tập ở trình độ 

cao hơn. 

 

 

7. ĐẠI HỌC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ (D140205) 

- Đào tạo Cử nhân Sư phạm Giáo dục Chính trị. Thời gian đào tạo: 4 năm. 

- Sinh viên tốt nghiệp có thể giảng dạy GDCD ở các trường PTHT; Giảng dạy 

các môn lý luận Mác-Lênin ở các trường Đảng ở địa phương; Giảng dạy môn 

Phương pháp dạy GDCD ở các trường THSP, cao đẳng sư phạm, Đại học sư phạm; 

Làm công tác tư vấn cho các phòng giáo dục, sở giáo dục đào tạo về chuyên môn 

GDCD; Làm việc ở các phòng, ban tuyên giáo của các tổ chức chính trị xã hội 

(Hội liên hiệp phụ nữ, Hội nông dân, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam); Nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực GDCD (THCS, 

THPT); Có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn. 

 

 

 



8. ĐẠI HỌC GIÁO DỤC TIỂU HỌC (D140202) 

- Đào tạo Cử nhân Sư phạm Giáo dục Tiểu học. Thời gian đào tạo: 4 năm. 

- Sinh viên tốt nghiệp có thể dạy ở các trường Tiểu học, giảng dạy tại các cơ sở 

đào tạo giáo viên Tiểu học; Làm cán bộ chuyên trách ở trường Tiểu học; Cán bộ 

quản lí các cơ sở giáo dục Tiểu học; Chuyên viên phụ trách ngành Tiểu học ở các 

Phòng GD, Sở giáo dục cũng như các tổ chức với đối tượng hoạt động là giáo dục 

Tiểu học (tổ chức nghiên cứu và tư vấn phát triển giáo dục Tiểu học và một số lĩnh 

vực khác); Cán bộ nghiên cứu khoa học về giáo dục Tiểu học ở các trung tâm 

nghiên cứu; Có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn. 

 

9. ĐẠI HỌC GIÁO DỤC MẦM NON (D140201) 

- Đào tạo Cử nhân Sư phạm Giáo dục Mầm non. Thời gian đào tạo: 4 năm. 

- Sinh viên tốt nghiệp có thể làm giáo viên chăm sóc giáo dục trẻ ở trường Mầm 

non, giảng viên giảng dạy tại các cơ sở đào tạo giáo viên Mầm non; Cán bộ quản lí 

các cơ sở giáo dục Mầm non; Chuyên viên phụ trách ngành Mầm non ở các Phòng, 

Sở giáo dục cũng như các tổ chức với đối tượng hoạt động là giáo dục Mầm non 

(tổ chức nghiên cứu và tư vấn phát triển giáo dục Mầm non và một số lĩnh vực 

khác); Cán bộ nghiên cứu khoa học về giáo dục Mầm non ở các trung tâm nghiên 

cứu; Có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn. 

 

II. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG  SƯ PHẠM 

1. GIÁO DỤC MẦM NON (6140201) 

- Đào tạo Cử nhân Sư phạm Giáo dục Mầm non. Thời gian đào tạo: 3 năm. 

- Sinh viên tốt nghiệp có thể làm giáo viên chăm sóc giáo dục trẻ ở trường Mầm 

non; Chuyên viên phụ trách ngành Mầm non ở các Phòng, Sở giáo dục cũng như 

các tổ chức với đối tượng hoạt động là giáo dục Mầm non (tổ chức nghiên cứu và 

tư vấn phát triển giáo dục Mầm non và một số lĩnh vực khác); Cán bộ nghiên cứu 

khoa học về giáo dục Mầm non ở các trung tâm nghiên cứu; Có thể tiếp tục học tập 

ở trình độ cao hơn. 

 

2. GIÁO DỤC TIỂU HỌC (6140202) 

- Đào tạo Cử nhân Sư phạm Giáo dục Tiểu học. Thời gian đào tạo: 3 năm. 

- Sinh viên tốt nghiệp có thể dạy ở các trường Tiểu học; Làm cán bộ chuyên 

trách ở trường Tiểu học; Chuyên viên phụ trách ngành Tiểu học ở các Phòng GD, 

Sở giáo dục cũng như các tổ chức với đối tượng hoạt động là giáo dục Tiểu học (tổ 

chức nghiên cứu và tư vấn phát triển giáo dục Tiểu học và một số lĩnh vực khác); 

Cán bộ nghiên cứu khoa học về giáo dục Tiểu học ở các trung tâm nghiên cứu; Có 

thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn. 


