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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN ĐHQGHN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ  

ĐỊNH HƯỚNG: NGHIÊN CỨU 

CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ GIÁO DỤC 

MÃ SỐ: 60140114 

(Ban hành theo Quyết định số 4245 /QĐ-ĐHQGHN, ngày 29  tháng 10 năm 2015  

của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội) 

 

PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo  

- Tên chuyên ngành đào tạo: 

+ Tên tiếng Việt: Quản lý giáo dục  

     + Tên tiếng Anh: Education Management 

- Mã số chuyên ngành đào tạo:  60140114 

- Tên ngành đào tạo:  

+ Tên tiếng Việt: Quản lý Giáo dục 

     + Tên tiếng Anh: Education Management 

- Trình độ đào tạo: Thạc sĩ 

- Thời gian đào tạo: 2 năm     

- Tên văn bằng tốt nghiệp:  

+ Tên tiếng Việt: Thạc sĩ ngành Quản lý giáo dục 

     + Tên tiếng Anh: The Degree of Master in Education Management 

- Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo: Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc 

gia Hà Nội. 

2. Mục tiêu của chương trình đào tạo 

2.1. Mục tiêu chung 

Đào tạo cán bộ quản lý giáo dục chất lượng cao, có năng lực quản lý trong 

các cơ sở giáo dục, đào tạo, tổ chức giáo dục và có năng lực nghiên cứu khoa học 

giáo dục, giải quyết tốt các vấn đề của thực tiễn giáo dục. 
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2.2. Mục tiêu cụ thể 

Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục trang bị cho 

người học kiến thức hiện đại về khoa học giáo dục, kiến thức chuyên sâu về chuyên 

ngành Quản lý giáo dục như: quản trị nhà trường, quản lý các hoạt động trong nhà 

trường, quản lý nhân sự, quản lý tài chính, quản lý cơ sở  vật chất, quản lý chất 

lượng giáo dục, chất lượng đào tạo, quản lý sự thay đổi, quản lý văn hóa tổ chức 

nhà trường…; giúp người học nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực quản lý, năng 

lực nghiên cứu khoa học trong quản lý giáo dục, thích ứng tốt với những đổi mới 

và phát triển giáo dục Việt Nam và thế giới. 

3. Thông tin về điều kiện tuyển sinh 

3.1. Môn thi tuyển sinh 

+ Môn Cơ bản: Đánh giá năng lực (Khối ngành Khoa học Xã hội và Nhân 

văn) 

+ Môn Cơ sở: Giáo dục học 

+ Môn ngoại ngữ: 1 trong 5 ngoại ngữ sau: Nga, Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc 

3.2. Đối tượng tuyển sinh 

1.  Có lí lịch bản thân rõ ràng, hiện không bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

2.  Có đủ sức khoẻ để học tập và nghiên cứu; 

3.  Đối tượng có bằng đại học ngành đúng, ngành phù hợp được dự thi ngay 

sau khi tốt nghiệp đại học; 

4. Đối với người có bằng đại học ngành gần phải có ít nhất 01 năm kinh 

nghiệm công tác; đối với người có bằng đại học ngành khác phải có ít nhất 02 năm 

kinh nghiệm công tác (tính từ ngày ký quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến 

ngày dự thi) trong lĩnh vực giáo dục đào tạo; và đã hoặc đang giữ một trong các vị trí 

công tác sau đây:  

- Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng hoặc tương đương trong các cơ sở giáo dục và 

đào tạo từ bậc học mầm non trở lên;  

- Trưởng khoa, phó trưởng khoa, tổ trưởng, tổ phó các tổ chuyên môn trong 

các cơ sở giáo dục và đào tạo (trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trường phổ 

thông, tiểu học, trung tâm giáo dục thường xuyên…);  

- Cán bộ quản lý công tác Đoàn, Đảng, Công đoàn trong các cơ sở giáo dục 

đào tạo;  
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- Lãnh đạo, cán bộ quản lý và chuyên viên làm công tác quản lý giáo dục của 

tổ chức chính trị, Bộ, cơ quan ngang Bộ, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quận/ Huyện,      

Sở/ Phòng Giáo dục và Đào tạo; Phòng/ Ban chức năng của các cơ sở giáo dục đào 

tạo (trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trung tâm giáo dục...). 

3.3. Danh mục các ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần 

- Ngành đúng: Quản lý giáo dục; 

- Ngành phù hợp: Giáo dục học; 

- Ngành gần: gồm các ngành sau:  

MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH  

521402 Các ngành thuộc nhóm ngành Đào tạo giáo viên  

52220342 Quản lý văn hoá 

52310205 Quản lý nhà nước 

52310401 Tâm lý học 

52310403 Tâm lý học giáo dục 

52340107 Quản trị khách sạn 

52340109 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 

52340401 Khoa học quản lý 

52340404 Quản trị nhân lực 

52340406 Quản trị văn phòng 

Ghi chú: Các ngành gần bao gồm bằng cử nhân nước ngoài được Bộ GD&ĐT 

công nhận tương đương. 

- Ngành khác:  

MÃ SỐ TÊN NHÓM NGÀNH  

 Quản lý 

52220343 Quản lý thể dục thể thao 

52340101 Quản trị kinh doanh  

52340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

52340405 Hệ thống thông tin quản lý  

52510601 Quản lý công nghiệp 

52720701 Quản lý bệnh viện 

52850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 

52850103 Quản lý đất đai 
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MÃ SỐ TÊN NHÓM NGÀNH  

52310205 Quản lý nhà nước 

 Nghệ thuật 

522101 Mỹ thuật 

522102 Nghệ thuật trình diễn 

522103 Nghệ thuật nghe nhìn 

 Nhân văn 

522201 Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam 

522202 Ngôn ngữ và văn hoá nước ngoài 

522203 Nhân văn khác 

 Khoa học xã hội và hành vi 

523101 Kinh tế học 

523102 Khoa học chính trị 

523103 Xã hội học và Nhân học 

523104 Tâm lý học 

523105 Địa lý học 

 Báo chí và thông tin 

523201 Báo chí và truyền thông 

523202 Thông tin - Thư viện 

523203 Văn thư - Lưu trữ - Bảo tàng 

523204 Xuất bản - Phát hành 

 Kinh doanh và quản lý 

523401 Kinh doanh 

523402 Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm 

523403 Kế toán - Kiểm toán 

523404 Quản trị - Quản lý 

 Pháp luật 

523801 Luật 

524201 Sinh học 

524202 Sinh học ứng dụng 
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MÃ SỐ TÊN NHÓM NGÀNH  

  Khoa học tự nhiên 

524401 Khoa học vật chất 

524402 Khoa học trái đất 

524403 Khoa học môi trường 

  Toán và thống kê 

524601 Toán học 

524602 Thống kê 

  Máy tính và công nghệ thông tin 

524801 Máy tính 

524802 Công nghệ thông tin 

  Công nghệ kỹ thuật 

525101 Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng 

525102 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 

525103 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông 

525104 Công nghệ hoá học, vật liệu, luyện kim và môi trường 

525106 Quản lý công nghiệp 

  Kỹ thuật 

525201 Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật 

525202 Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông 

525203 Kỹ thuật hoá học, vật liệu, luyện kim và môi trường 

525204 Vật lý kỹ thuật 

525205 Kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa 

  Sản xuất và chế biến 

525401 Chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống 

525402 Sản xuất, chế biến sợi, vải, giày, da 

525403 Sản xuất, chế biến khác 

  Kiến trúc và xây dựng 

525801 Kiến trúc và quy hoạch 

525802 Xây dựng 
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MÃ SỐ TÊN NHÓM NGÀNH  

525803 Quản lý xây dựng 

  Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 

526201 Nông nghiệp 

526202 Lâm nghiệp 

526203 Thuỷ sản 

  Sức khoẻ 

527201 Y học 

527202 Y học cổ truyền 

527203 Dịch vụ y tế 

527204 Dược học 

527205 Điều dưỡng, hộ sinh 

527206 Răng - Hàm - Mặt 

527207 Quản lý bệnh viện 

  Dịch vụ xã hội 

527601 Công tác xã hội 

  Khách sạn, du lịch, thể thao và dịch vụ cá nhân 

528102 Khách sạn, nhà hàng 

528105 Kinh tế gia đình 

  Dịch vụ vận tải 

528401 Khai thác vận tải 

  Môi trường và bảo vệ môi trường 

528501 Kiểm soát và bảo vệ môi trường 

528502 Dịch vụ an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp 

  An ninh, quốc phòng 

528601 An ninh và trật tự xã hội 

528602 Quân sự 

 
Ghi chú: Các ngành khác bao gồm bằng cử nhân nước ngoài được Bộ GD&ĐT 

công nhận tương đương. 

3.4. Danh mục các học phần bổ sung kiến thức 
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 + Đối với người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần học bổ sung:  

STT Tên học phần Số tín chỉ 

1 Giáo dục học  3 

2 Đại cương khoa học quản lý 3 

3 Tổ chức và quản lý cơ sở giáo dục và nhà trường 3 

4 
Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục và 

đào tạo 
3 

 Tổng 12 

 

+ Đối với người có bằng tốt nghiệp đại học ngành khác học bổ sung: 

STT Tên học phần Số tín chỉ 

1 Giáo dục học  3 

2 Đại cương Khoa học quản lý 3 

3 Tổ chức và quản lý cơ sở giáo dục và nhà trường 3 

4 
Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục và 
đào tạo 

3 

5 Đại cương về tâm lý và tâm lý học nhà trường 3 

6 Hệ thống giáo dục quốc dân và bộ máy Quản lý giáo dục 3 

7 
Phát triển nguồn nhân lực và quản lí tài chính, cơ sở vật 
chất trong giáo dục 

3 

 Tổng 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN II: CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Chuẩn về kiến thức chuyên môn, năng lực chuyên môn 

1.1. Khối kiến thức chung 
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- Vận dụng được những kiến thức cơ bản của Triết học Mác – Lênin để xây 

dựng một thế giới quan khoa học, phương pháp luận biện chứng, thể hiện trong tầm 

nhìn, cách tiếp cận và giải quyết các vấn đề trong thực tiễn quản lý giáo dục; 

- Đạt trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 

bậc dùng cho Việt Nam (một trong 5 ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng 

Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Đức).  

1.2. Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành 

- 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; có 

kiến thức tổng hợp về pháp luật, quản lý và bảo vệ môi trường liên quan đến lĩnh 

vực được đào tạo; 

- Vận dụng được những kiến thức cơ bản trong tâm lý học quản lý vào việc ra 

các quyết định liên quan tới tổ chức và quản lý; 

- Giải thích, phân tích được một số lý thuyết quản lý hiện đại trong khoa học 

quản lý; 

- Ứng dụng được các lý thuyết quản lý vào quản lý giáo dục, quản lý cơ sở giáo 

dục trong hệ thống giáo dục quốc dân, quản lý các hoạt động của cơ sở giáo dục; 

- Giải thích và vận dụng sáng tạo lý luận về quản lý giáo dục vào quá trình 

công tác của bản thân trong hệ thống giáo dục quốc dân cũng như trong quản lý nhà 

trường; 

- Biết cách quản lý tài chính, cơ sở  vật chất hiệu quả trong giáo dục và trong cơ 

sở giáo dục; 

- Vận hành được những kiến thức về quản lý nguồn nhân lực vào quản lý nhân 

lực cơ sở giáo dục, nhà trường; 

- Lập được kế hoạch quản lý chất lượng trong hoạt động thực tiễn nói chung, 

quản lý cơ sở giáo dục nói riêng; 

- Biết cách đánh giá, xây dựng và quản lý chương trình giáo dục, chương trình 

giảng dạy, quản lý đào tạo; 
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- Nhận biết được văn hóa và quản lý tổ chức và áp dụng quản lý văn hóa tổ 

chức và tổ chức văn hóa nhà trường. 

1.3. Luận văn tốt nghiệp 

- Là một công trình nghiên cứu chuyên sâu về các vấn đề liên quan đến quản 

lý cơ sở giáo dục đào tạo, nhà trường, các lĩnh vực hoạt động trong nhà trường; 

- Là công trình nghiên cứu của riêng học viên, nội dung luận văn đề cập và 

giải quyết trọn vẹn một vấn đề về quản lý cơ sở giáo dục đào tạo, nhà trường, các 

lĩnh vực hoạt động trong nhà trường; 

- Được trình bày từ 90 đến 120 trang A4, được chế bản theo mẫu quy định; 

thông tin luận văn có dung lượng 3 đến 5 trang A4 được viết bằng Tiếng Việt và 

Tiếng Anh, trình bày những nội dung cơ bản, những điểm mới và những đóng góp 

quan trọng nhất của luận văn. 

1.4. Về 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. 

2. Chuẩn về kỹ năng 

2.1. Kỹ năng nghề nghiệp 

- 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; 

- Kỹ năng phát triển và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quản lý cơ sở giáo dục; 

- Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, hoàn thiện bản thân trong công tác quản lý; 
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- Có kỹ năng tư duy phản biện, sáng tạo trong thực tiễn quản lý cơ sở giáo dục; 

- Kỹ năng nghiên cứu bối cảnh xã hội, bối cảnh địa phương để giải quyết một 

cách sáng tạo các vấn đề trong công tác quản lý; 

- Kỹ năng xây dựng và phát triển được các chương trình đào tạo, chương trình 

giảng dạy học phần ở trường cao đẳng, đại học và phổ thông; 

- Kỹ năng lập kế hoạch và quản lí được kế hoạch, quá trình dạy học và phát 

triển chương trình học phần; 

- Kỹ năng xử lý và giải quyết được các vấn đề liên quan đến các nội dung hoạt 

động ở các cơ sở giáo dục, nhà trường một cách lôgic và có hệ thống; 

- Kỹ năng ứng dụng được công nghệ thông tin và ngoại ngữ trong quản lý cơ 

sở giáo dục, nhà trường. 

2.2. Kỹ năng bổ trợ 

- Có kỹ năng ngoại ngữ chuyên ngành 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; 

- Kỹ năng làm việc và giao tiếp hiệu quả với các thành viên trong hoạt động 

nhóm; 

- Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) và các phần 

mềm quản lý; 

- Kỹ năng hợp tác với đồng nghiệp và gây ảnh hưởng đến các thành viên trong 

tổ chức; 

- Kỹ năng thích ứng với những thay đổi;  

- Kỹ năng làm chủ được cảm xúc của bản thân, biết thuyết phục và chia sẻ; 

- Kỹ năng 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; 
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- Sử dụng các kết quả tự đánh giá để lập được kế hoạch bồi dưỡng, phát triển 

năng lực quản lý cho bản thân; 

3. Chuẩn về phẩm chất đạo đức  

3.1. Trách nhiệm công dân 

- Tuân thủ Hiến pháp, Pháp luật của Nhà nước, kỷ luật lao động; 

- Có ý thức trách nhiệm cao với tập thể, với cộng đồng và với xã hội.  

3.2. Đạo đức, ý thức cá nhân, đạo đức nghề nghiệp, thái độ phục vụ 

- Có phẩm chất đạo đức, ý thức chính trị và ý thức xã hội của công dân; 

- Ứng xử và giao tiếp theo những tiêu chuẩn quy định của ngành; 

- Có tác phong làm việc khoa học, tính chuyên nghiệp trong giải quyết vấn đề 

về quản lý nhà trường và nghiên cứu khoa học; 

- Trung thực trong công tác và nghiên cứu khoa học. 

3.3. Thái độ tích cực yêu nghề 

- Tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội; 

- Có trách nhiệm cao với đơn vị nơi công tác và với sự nghiệp phát triển giáo 

dục của nước nhà. 

4. Vị trí việc làm học viên có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp 

a) Quản lý giáo dục ở các vị trí: 

- Cán bộ quản lý lãnh đạo và chuyên viên ở các tổ chức, cơ quan quản lý 

giáo dục, cơ sở giáo dục và đào tạo, viện nghiên cứu giáo dục,...; 

- Cán bộ quản lý nhà trường (Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Chủ nhiệm 

khoa, Phó chủ nhiệm khoa, Tổ trưởng, Phó tổ trưởng chuyên môn và những vị trí 

tương đương); 

- Cán bộ quản lý lãnh đạo và chuyên viên trong các cơ quan, tổ chức thuộc hệ 

thống vĩ mô ngành Giáo dục và Đào tạo. 
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b) Cán bộ nghiên cứu và điều hành nghiên cứu về Khoa học giáo dục và quản lí 

giáo dục ở các Viện nghiên cứu, tổ chức chuyên về hoạt động liên quan đến giáo dục. 

5. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp 

- Sau khi tốt nghiệp học viên có đủ điều kiện và khả năng để tiếp tục học tập 

ở bậc tiến sĩ về quản lý giáo dục và các chuyên ngành liên quan trong hệ thống giáo 

dục quốc gia, quốc tế; 

- Trên cơ sở những kiến thức, kỹ năng được đào tạo và ngoại ngữ, học viên 

có khả năng tự nghiên cứu và tiếp cận nguồn tri thức liên quan đến chuyên ngành 

trong và ngoài nước để cập nhật, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và khả 

năng, năng lực nghiên cứu. 

6. Các chương trình, tài liệu chuẩn quốc tế mà đơn vị đào tạo tham khảo 

- Chương trình Thạc sỹ Quản lý lãnh đạo của trường Đại học New England, 

Australia. 

- Chương trình Thạc sĩ Quản lý giáo dục (thuộc Dự án nâng cao chất lượng 

và tăng cường khả năng đào tạo trong lĩnh vực quản lý giáo dục tại Việt Nam do 

Cơ quan hợp tác quốc tế về giáo dục đại học Hà Lan (NUFFIC) tài trợ )  

- Chương trình Thạc sĩ Quản lý và Lãnh đạo trong giáo dục (Master in 

Educational Leadership and Management) – chương trình liên kết giữa trường 

ĐHGD với Đại học Dalarna, Thụy Điển . 
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PHẦN III: NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo 

Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo:                  65 tín chỉ 

- Khối kiến thức chung:                    8 tín chỉ 

- Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:                  42 tín chỉ 

                + Bắt buộc                   21 tín chỉ 

                + Tự chọn            21 / 45 tín chỉ 

- Luận văn:                  15 tín chỉ 

2. Chương trình đào tạo 

STT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số 

tín chỉ 

Số giờ tín chỉ Mã số các 
học phần 
tiên quyết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

I. Khối kiến thức chung 8   

1 PHI 5002 
Triết học 

Philosophy 
4 60    

2 

Ngoại ngữ cơ bản 

 (chọn một trong 5 thứ tiếng)* 
4 30 30   

ENG 5001 
Tiếng Anh cơ bản 

General English 
     

RUS 5001 
Tiếng Nga cơ bản 

General Russian 
     

FRE 5001 
Tiếng Pháp cơ bản 

General  French 
     

CHI 5001 
Tiếng Trung cơ bản 

General Chinese 
     

GER 5001 
Tiếng Đức cơ bản 

General German 
     

II. Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành 42   

II.1. Học phần bắt buộc 21   

3 EDM 6001 

Tâm lý học ứng dụng trong quản lý 
giáo dục 

Applied Psychology in Education  
Management 

3 33 6 6  
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STT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số 

tín chỉ 

Số giờ tín chỉ Mã số các 
học phần 
tiên quyết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

4 PSE 6024 

Phương pháp nghiên cứu khoa 
học giáo dục  
Research Methodology in 
Education  

3 36 9   

5 EDM 6010 
Lý luận quản lý giáo dục 

Theory of Education 
Management 

3 33 9 3  

6 EDM 6026 
Quản lý văn hóa nhà trường 

School Culture Management 
3 30 9 6  

7 EDM 6027 

Quản lý nguồn nhân lực trong 
giáo dục 

Human Resource Management in 
Education 

3 36 6 3  

8 EDM 6015 
Quản lý chất lượng trong giáo dục 

Quality Mangement in Education 
3 30 9 6  

9 EDM 6031 
Phát triển chương trình giáo dục  

Curriculum Development 
3 27 12 6  

II.2 Học phần tự chọn 21/45   

10 EDM 6028 

Quản lý cơ sở  vật chất và thiết bị 
trong giáo dục 

Facilities and equipment 
Management in education 

3 30 9 6  

11 EDM 6029 
Quản lý tài chính trong giáo dục 

Finance Management in 
Education 

3 30 9 6  

12 EDM 6030 

Quản lý sự thay đổi trong giáo dục 

Change Management in 
Education 

3 30 9 6  

13 EDM 6032 

Quản lý quá trình dạy học trong 
nhà trường 

Management of learning and 
instruction in school 

3 27 12 6  

14 EAM 6001 

Đo lường và đánh giá trong  
giáo dục 

Measurement and Assessment in 
Education 

3 36 9   

15 EDM 6034 

Quản lí thông tin trong giáo dục 

Information Management in 
Education 

3 30 9 6  
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STT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số 

tín chỉ 

Số giờ tín chỉ Mã số các 
học phần 
tiên quyết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

16 EDM 6035 

Xây dựng sứ mệnh và quản lý 
chiến lược 

Mission Planning and Strategy 
Managenment 

3 30 9 6  

17 EDM 6036 

Xu thế phát triển của giáo dục 
Việt Nam  

The Development Trend of 
Vietnam Education 

3 33 9 3  

18  TMT 6012 
Tiếng Anh học thuật 

English for Academic Purposes 
3 20 20 5 ENG 5001 

19 EDM 6037 

Sự phát triển của các quan điểm 
giáo dục hiện đại 

The Development trends of 
Education Perspectives 

3 33 9 3  

20 EDM 6038 

Phân hóa và bình đẳng xã hội 
trong giáo dục 

Social stratification and equity in 
Education 

3 30 9 6  

21 EDM 6039 
Giáo dục so sánh 

Comparative Education 
3 30 9 6  

22 EDM 6040 

Quản lý hệ thống giáo dục quốc 
dân và quản lý nhà trường 

Management structure of 
National Education System and 
School Management 

3 30 9 6  

23 EDM 6044 
Xây dựng và quản lí dự  án giáo dục 

Design and Management of 
Education projects 

3 30 9 6  

24 EDM 6046 
Lý luận quản lý 

Theory of Management 
3 27 12 6  

 Luận văn (Master Thesis) 15   

Tổng cộng 65   

 

Ghi chú: (*) Học phần ngoại ngữ cơ bản là học phần điều kiện, có khối lượng 4 tín chỉ, 

được tổ chức đào tạo chung trong toàn ĐHQGHN cho các học viên có nhu cầu và được 

đánh giá theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương. Kết 

quả đánh giá học phần ngoại ngữ không tính trong điểm trung bình chung tích lũy nhưng 

vẫn được tính vào tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo.  
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3. Tài liệu tham khảo 

TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số tín 

chỉ 

Danh mục tài liệu tham khảo 

(Tài liệu bắt buộc – Tài liệu tham khảo thêm) 

I. Khối kiến thức chung 8  

1 PHI 5001 Triết học 

Philosophy 
4 

 Trường Đại học Khoa học XH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội. 

   2 

Ngoại ngữ cơ bản 
 (chọn một trong 5 thứ tiếng)* 4 

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. 

ENG 5001 
 

Tiếng Anh cơ bản 
General English  

RUS 5001 
 

Tiếng Nga cơ bản 
General Russian  

FRE 5001 
 

Tiếng Pháp cơ bản 
General  French  

CHI 5001 
 

Tiếng Trung cơ bản 
General Chinese 
 

 

GER 5001 Tiếng Đức cơ bản 
General German  

II. Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành 42  
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TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số tín 

chỉ 

Danh mục tài liệu tham khảo 

(Tài liệu bắt buộc – Tài liệu tham khảo thêm) 

II.1. Học phần bắt buộc 21  

3 EDM 6001 Tâm lý học ứng dụng 

trong tổ chức và quản lý 

giáo dục 

Applied psychology in 

Education organization 

and Management 

3 1. Tài liệu bắt buộc 

1.  Nguyễn Thị Mỹ Lộc, 2009, Tâm lý học giáo dục, ĐHQGHN. 

2.  Lê Văn Hồng, Lê Ngọc Lan, Nguyễn Văn Thắng, 2009, Tâm lí   

    học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm, Nxb ĐHQGHN. 

2. Tài liệu tham khảo thêm 

1.  Nguyễn Thị Mỹ Lộc, 2007, Giáo dục, tâm lý và sức khoẻ tâm thần 

trẻ em Việt Nam, một số vấn đề lý luận và thực tiễn liên ngành, 

ĐHQGHN 

2.  Nguyễn Thị Mỹ Lộc, 2009, Tâm lý phát triển, ĐHQGHN. 

4 PSE 6024 Phương pháp nghiên cứu 

khoa học giáo dục 

Research Methodology in 

Educational  

3 1. Tài liệu bắt buộc 

1.  Vũ Cao Đàm, 2005, Phương pháp luận nghiên cứu khoa học” 

NXB KHKT, Hà Nội. 

2.  Lưu Xuân Mới, 2003, Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, 

NXB ĐHSP, Hà Nội. 

3.  Phạm Viết Vượng, 2004, Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, 

NXB ĐHQG Hà Nội,. 
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TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số tín 

chỉ 

Danh mục tài liệu tham khảo 

(Tài liệu bắt buộc – Tài liệu tham khảo thêm) 

2. Tài liệu tham khảo thêm 

1.  Trịnh Văn Minh, 2014-2015, Tập bài giảng PPNCKH trong 

QLGD.  

2. Louis Cohen & Lawrence Manion, “Research methods in 

Education” (4th edition), Routledge, London & NewYork, 1994 

3. University of New England (UNE), “Research methods in 

education” (Module 1-3), UNE, Armidale, AUS, 2004.  

4.  Tạp chí Khoa học giáo dục  

5.  Luận văn tốt nghiệp chuyên ngành QLGD, trường ĐHGD- 

ĐHQGHN.  

 

5 EDM 6010 Lý luận quản lý giáo dục 

Theory of  Education 

Management 

3 1. Tài liệu bắt buộc 

1.  Nguyễn Thị Mỹ Lộc (chủ biên) và những  người khác, 2012, 

Quản lý giáo dục: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn, NXB Đại 

học Quốc gia, Hà Nội. 

2.   Đặng Quốc Bảo, 2000,  Quản lí giáo dục – một số cách tiếp cận. 

Trường Cán bộ Giáo dục và Đào tạo Trung ương 1, Hà Nội, 
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TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số tín 

chỉ 

Danh mục tài liệu tham khảo 

(Tài liệu bắt buộc – Tài liệu tham khảo thêm) 

3.   Đặng Bá Lãm, 2004, Quản lý nhà nước về giáo dục – Lý luận và 

thực tiễn. Nxb Chịnh trị Quốc gia, Hà Nội. 

2. Tài liệu tham khảo thêm 

1.  Nguyễn Kiên Trường và nhóm dịch giả (biên dịch) , 2004, 

Phương pháp lãnh đạo và quản lí nhà trường hiệu quả. Nxb 

Chính trị Quốc gia. 

2.  Viện Nghiên cứu và đào tạo về quản lý, 2004, Tinh hoa quản lí. 

Nxb Lao Động – Xã hội, 

3.  Tony Bush et al, 1999: Theories of Educational Managementt, 

Paul Chapman Publishing Ltd. 

4. Clive Dimmok, Allan Walker: Educational Leadership,SAGE 

Publications Education Board. 

5. PC Van der Westhuizen (Editor), 1999, Effective Educational 

Management, HAUM Tertiary,. 

 

 

6 EDM 6026 Quản lý văn hóa nhà 3 1. Tài liệu bắt buộc 
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TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số tín 

chỉ 

Danh mục tài liệu tham khảo 

(Tài liệu bắt buộc – Tài liệu tham khảo thêm) 

trường 

School Culture 

Management  

1. Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2009), Quản lí, lãnh đạo nhà trường trong 

thế kỉ 21, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. 

2. Deal T.E. Peterson D K (1999), Shaping School Culture The heart 

of Leadership, Jossey-Bass 

2. Tài liệu tham khảo thêm 

1.  Deal T.E. Peterson D K (1999), Shaping School Culture The heart 

of Leadership, Jossey-Bass 

2.  School Culture, 

     www.smallschoolsproject.org/PDFS/culture.pdf   

3.  Schein H.E (2004), Organizational culture and leadership, Jossey 

– Bass 

4.  Christopher R. Wagner (December 2006), The School Leader’s 

Tool for Assessing and Improving School Culture, 

www.mssaa.org/School-Culture-Triage.pdf 

5.  Lindsey (B.R., Robins N.K, Terell D.R, (2003), Culturl 

Proficiency A manual for School Leaders, Corwin Press, Inc.) 

7 EDM 6027 Quản lý nguồn nhân lực 3 1. Tài liệu bắt buộc 
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TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số tín 

chỉ 

Danh mục tài liệu tham khảo 

(Tài liệu bắt buộc – Tài liệu tham khảo thêm) 

trong giáo dục 

Human Resource 

Management in 

Education 

1.  Trần Khánh Đức (2013), Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực 

trong thế kỷ XXI, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội 

2.  Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Chủ biên)- Đặng Quốc Bảo - Nguyễn Trọng 

Hậu - Nguyễn Quốc Chí - Nguyễn Sỹ Thư (2012), Quản lý giáo 

dục: lý luận và thực tiễn. NXB ĐHQGHN 

2. Tài liệu tham khảo thêm 

1.  Phạm Minh Hạc, 1997, Giáo dục nhân cách - đào tạo nhân lực. 

Nxb Chính trị Quốc gia. 

2.  Nguyễn Văn Điểm, Nguyễn Ngọc Quân (2007), Giáo trình Quản 

trị nhân lực,  NXB Đại học Kinh tế quốc dân 

3.  Nguyễn Trọng Điều (2001), Quản trị nguồn nhân lực, NXB Chính 

trị Quốc gia, Hà Nội 

8 EDM 6015 Quản lý chất lượng trong 

giáo dục 

Quality Management in 

Education 

3 1. Tài liệu bắt buộc 

1.  Nguyễn Đức Chính (Chủ biên,2002), Kiểm định chất lượng trong 

giáo dục đại học. Nxb ĐHQGHN. 

2.  Nguyễn Đức Chính, 2003, Chất lượng và kiểm định chất lượng 

trong cơ sở giáo dục đào tạo. 
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2. Tài liệu tham khảo thêm 

1.  Phạm Thành Nghị, 2000, Quản lí chất lượng giáo dục đại học. 

Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội. 

2.  Adward Sallis. Quản lí chất lượng tổng thể. - (Bản dịch). Bộ tài 

liệu quản lý giáo dục, Kogan Page, Philadelphia, Lôn Đôn. 

9 EDM 6031 Phát triển chương trình 

giáo dục  

Curriculum Development 

3 1. Tài liệu bắt buộc 

1.  Nguyễn Đức Chính (2015), Phát triển chương trình giáo dục.    

     Nxb Giáo dục Việt Nam.  

2.  P. Oliva (2006), Curriculum Development, NXB Giáo dục. Bản 

dịch của Nguyễn Kim Dung. 

2. Tài liệu tham khảo thêm 

1.  Nguyễn Văn Khôi (2014) Phát triển chương trình giáo dục, NXB 

Đại học Sư phạm. 

2.  Luật giáo dục - sửa đổi năm 2005, 2009. NXB  Chính trị QG, Hà 

Nội. 

3.  Luật Giáo dục Đại học, NXB Chính trị Quốc gia , Hà Nội 2013.  

4.  Bộ GD&ĐT (2001), Xây dựng Bộ chương trình khung cho các 
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ngành đào tạo đại học và cao đẳng, Hà Nội. 

5.  Bộ GD&ĐT (2001), Chương trình khung giáo dục THCN. Hà 

Nội 

6.  Trần Khánh Đức. Một số quan điểm hiện đại về cấu trúc nội 

dung giáo dục-đào tạo. Tạp chí TTKHGD và CN. Số 3-1991. 

7.  Phạm Minh Hạc (Chủ biên). Giáo dục thế giới đi vào thế kỷ 21. 

Nxb Giáo dục, Hà Nội  2003.                        

II.2 Học phần tự chọn   21  

10 EDM 6028 Quản lý cơ sở  vật chất 

và thiết bị trong giáo dục 

Facilities and equipment 

Management in 

education 

3  1. Tài liệu bắt buộc 

1.  Trần Quốc Đắc (chủ biên), 2002, Một số vấn đề lý luận và thực 

tiễn của việc xây dựng và sử dụng cơ sở  vật chất và thiết bị dạy 

học ở trường phổ thông Việt Nam, NXB ĐHQG Hà Nội, Viện 

khoa học giáo dục. 

2. Trần Đức Vượng, 2005, Đề xuất các chỉ số đánh giá hiệu quả sử 

dụng thiết bị dạy học. Tạp chí giáo dục. 

2. Tài liệu tham khảo thêm 

1.  Phạm Văn Thuần, 2014, Quản lý cơ sở vật chất và thiết bị trong 
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giáo dục, Bài giảng dành cho cao học quản lý giáo dục năm. 

2. Phó Đức Hòa – Ngô Quang Sơn, 2008, Ứng dụng công nghệ 

thông tin trong dạy học tích cực, NXB Giáo dục.  

3. Ngô Quang Sơn, 2004, Nghiên cứu xây dựng và sử dụng hiệu quả 

băng hình, đĩa hình giáo khoa, Đề tài cấp Bộ B2002 - 49 -33,. 

11 EDM 6029 Quản lý tài chính trong 

giáo dục 

Finance Management in 

Education 

3 1. Tài liệu bắt buộc: 

1. Cận Hi Bân, 2010, Kinh tế học giáo dục. NXB Nhân dân Bắc 

Kinh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội biên dịch.  

2. Trần Đình Ty, 2005, Vận dụng phương thức lập ngân sách theo 

kết quả đầu ra trong quản lý chi tiêu công của Việt Nam, NXB 

Lao Động, Hà Nội. 

 2. Tài liệu tham khảo thêm: 

1.  Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Đỗ Thị Thu Hằng (đồng chủ nhiệm). Đề 

tài cấp ĐHQG trọng điểm (QGTĐ.10.20), năm 2012: Nghiên 

cứu các chính sách phi tập trung hóa quản lý tài chính giáo dục 

nhằm nâng cao chất lượng đối với các trường trung học phổ 

thông Việt Nam,  

2.  Phan Văn Kha, Nguyễn Lộc (đồng chủ biên), Khoa học giáo dục 
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Việt Nam từ đổi mới đến nay, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội – 

2011, (Tài chính giáo dục, trang 221- 253). 

3.  Đặng Quốc Bảo và Phạm Quang Sáng. Một số vấn đề về quản lí 

tài chính trong phát triển giáo dục và tổ chức quá trình dào tạo. 

Tài liệu dự án THCS (ADB), Hà Nội, 2003 NXB Tài chính,  

      Hà Nội, 2005. 

4.  Đỗ Thị Thu Hằng, Phân cấp quản lý tài chính giáo dục ở Trung 

Quốc, Tạp chí  Khoa học Giáo dục (2012). 

5.  Đỗ Thị Thu Hằng, Trần Thị Bích Liễu. Phân cấp quản lý tài 

chính đối với giáo dục phổ thông ở Việt nam- một nghiên cứu 

tình huống tại Hà Nội, Tạp chí Đại học Quốc gia Hà Nội, 

chuyên san Giáo dục, số 1/2013.     

12 EDM 6030 Quản lí sự thay đổi trong 

giáo dục 

Change Management in 

Education 

 

3 1. Tài liệu bắt buộc  

1.  Đặng Xuân Hải. Quản lí sự thay đổi. Giáo trình dành cho học 

viên cao học, NXB ĐHQG HN, 2015. 

2.  Đặng Xuân Hải, Nguyễn Sỹ Thư. Quản lý giáo dục, quản lý nhà 

trường trong bối cảnh thay đổi. NXB Giáo dục việt Nam, Hà 

Nội 2012. 
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2. Tài liệu tham khảo thêm 

1.  Trần Văn Tùng. Nền kinh tế tri thức và yêu cầu đổi mới giáo dục 

Việt Nam. Nxb Thế giới, 2001. 

2.  Nguyễn Thị Mỹ Lộc. Quản lý giáo dục một số vấn đề về lý luận 

và thực tiễn, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội. H 2012.  

13 EDM 6032 Quản lý quá trình dạy 

học trong nhà trường 

Management of learning 

and instruction in school 

3 1. Tài liệu bắt buộc 

1.  Argyris Chris, On organizational Learning, Blackwell, 1992 

2.  Bollignton  Rob, An introduction  to teacher appraisal, Casselle 

Edition 1990 

3.  Macheath John, Improving school effectiveness, Open University 

Publication 2001 

2. Tài liệu tham khảo thêm 

1.  Day, C. and Leithwood, K., 2007. Sustaining Successful School 

Leadership in Times of Change: International Perspectives. 

Springer, Dordrecht.  

2.   Dimmock, C. & Walker, A. (2004). A new approach to strategic 

leadership: Learning-Centred ness, connectivity and cultural 

context in school design. School Leadership and Management, 
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24(1), 39-56. 

3.  Dinham, S. (2005). Principal leadership for outstanding 

educational outcomes. Journal of Educational Administration, 

43(4), 338-356. 

4.  Fullan, M. (2005). Leadership at School Level. In Leadership 

and sustainability: System thinkers in action, (pp. 53-64). 

Thousand Oaks, California: Corwin Press.  

5. Foster, R. (2005). Leadership and secondary school 

improvement: Case studies of tension and possibilities. 

International Journal of Leadership in Education, 8(1), 35-52. 

14 EAM 6001 Đo lường và đánh giá 

trong giáo dục 

Measurement and 

Assessment in Education 

3 1. Tài liệu bắt buộc 

1. Nguyễn Công Khanh, Đào Thị Oanh, Lê Mỹ Dung, 2014, Kiểm 

tra đánh giá trong giáo dục, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội. 

2.  Lâm Quang Thiệp (2011), Đo lường trong giáo dục – Lý thuyết 

và ứng dụng, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. 

3.  Dương Thiệu Tống (2005), Trắc nghiệm và đo lường thành quả 

học tập, NXB KHXH, 2005. 
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2. Tài liệu tham khảo thêm 

1.  Lê Kim Long, Đinh Thị Kim Thoa, Nguyễn Ngọc Bích, Lê Thái 

Hưng và Đào Thị Hoa Mai (2013), Tài liệu kĩ thuật đánh giá 

lớp học,  Dự án giáo dục THPT và CN, Bộ Giáo dục Đào tạo. 

2.  Patrick Griffin (2014), Assessment for Teaching, Cambridge 

University Press. 

3.  Thorndike & Hagen, Đo lường và đánh giá trong tâm lý và giáo 

dục. 

4.  James H.McMillan (2001), Classroom Assessment – Principles 

and Practice for Effective Instruction, Allyn and Bacon. 2nd. 

5. Tom Kubiszun and Gary Borich, Educational Testing and 

Measurement – Classroom Application and Practice, John & 

Sons. Inc. 6nd, 2000. 

15 EDM 6034 Quản lí thông tin trong 

giáo dục 

Information Management 

in Education 

3 1. Tài liệu bắt buộc 

1.  Ngô Quang Sơn.  Công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục, 

Tập bài giảng  Trường cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo, 2010 

và 2011.  

2.  Nguyễn Văn Ba. Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, Nxb 
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Đại học Quốc gia  Hà Nội, 2005. 

2. Tài liệu tham khảo thêm 

1.  Hồ Tuấn Hùng. Tin học ứng dụng cơ bản, NXB ĐHSP, 2003. 

2.  Trường Đại học kinh tế TP.Hồ Chí Minh. Khoa Tin học quản 

lý. Giáo trình tin học quản lý, 2004. 

3.   Lê Ngọc Hưởng. Khoa học thông tin trong công tác quản  lý, 

Nxb Hải Phòng, 2003. 

16 EDM 6035 Xây dựng sứ mệnh và 

quản lý chiến lược 

Mission Planning and 

Strategy Managenment 

3 1. Tài liệu bắt buộc 

1.  Đặng Bá Lãm, 2003, Giáo dục Việt Nam những thập niên đầu 

thế kỷ 21 – Chiến lược phát triển, NXB Giáo dục. 

2.  Trần Thị Bích Liễu, Đặng Bá Lãm, 2010,  Xây dựng và quản lí 

việc thực hiện kế hoạch chiến lược trong trường học, Bài 

giảng; (Develop and manage the implementation  of a strategic 

plan in the school)   

3.  Shapiro J. (2001), Strategic planning toolkit, CIVICUS, 

www.civicus.org/new/media/StrategicPlanning.pdf 
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2. Tài liệu tham khảo thêm 

1.  Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020.  

2.  Nguyễn Thị Mỹ Lộc. Quản lý và lãnh đạo nhà trường thế kỷ 

21, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 2009. 

17 EDM 6036  Xu thế phát triển của 

giáo dục Việt Nam 

The Development Trend 

of Vietnam  

Education 

3 1. Tài liệu bắt buộc 

1.  Vũ Ngọc Đại, Đặng Bá lãm, Trần Khánh Đức, 2007, Giáo dục 

Việt Nam đổi mới và phát triển hiện đại hóa, NXB Giáo dục, 

Hà Nội. 

2.  Phạm Minh Hạc, 2001, Giáo dục Việt Nam trước thế kỷ XXI, 

nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 

2. Tài liệu tham khảo thêm 

1.  Nguyễn Quốc Chí và Đặng Quốc Bảo, 2005, Giáo dục Việt 

Nam 1945-2005. Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 

2.  Đặng Quốc Bảo. Quản lí hệ thống giáo dục quốc dân trong tiến 

trình sáu thập kỷ 1945 – 2005. 

18 TMT 6012 Tiếng Anh học thuật 

English for Academic 
3 

1. Tài liệu bắt buộc 

1. Bailey, Sthephen. (2006). A Handbook for International 
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Purposes Students, London: Routledge.  

2.  McCarthy, Michael & O'Dell, Felicity. (2005). English 

Collocations in Use (Edition with answers) Intermediate, 

Upper-intermediate. Cambridge: CUP 

 2. Tài liệu tham khảo thêm 

3.   Powell, Mark. (2002). Presenting in English. How to Give 

Successful Presentation s, Boston: Thomson-Heinle. 

19 EDM 6037 Sự phát triển các quan 

điểm giáo dục hiện đại 

The Development trends 

of Education 

Perspectives 

 

3 

1. Tài liệu bắt buộc 

1.  Nguyễn Quốc Chí và Nguyễn Thị Mỹ Lộc, 2011, Các quan 

điểm giáo dục hiện đại. Tập bài giảng dành cho chương trình 

Cao học QLGD, Trường ĐH Giáo dục. 

2.   Nguyễn Thị Mỹ Lộc, 2009, Quản lí, lãnh đạo nhà trường thế 

kỷ XXI, NXB ĐHQG Hà Nội. 

 2. Tài liệu tham khảo thêm 

       1.   Drucker. P.T (1997). Giáo dục vì tương lai. Hà Nội 

20 EDM 6038 Phân hóa và bình đẳng xã 

hội trong giáo dục 

3 1. Tài liệu bắt buộc 

1.  Lê Ngọc Hùng, 2006,  Xã hội học giáo dục. Nxb Lý luận Chính 
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Social stratification and 

equity in Education 

trị. Hà Nội.  

2.   Đỗ Thiên Kính. Bất bình đẳng giáo dục ở Việt Nam hiện nay. 

Tạp chí Xã hội học. 

2. Tài liệu tham khảo thêm: 

1.  Tony Bilton và các đồng sự, 2003. Nhập môn xã hội học. Nxb 

Khoa học xã hội, Hà Nội.  

2.  Phạm Tất Dong và Lê Ngọc Hùng (đồng chủ biên), 1999,  Xã hội 

học. Nxb Giáo dục, Hà Nội.   

21  EDM 6039 Giáo dục so sánh 

Comparative Education 

3 1. Tài liệu bắt buộc 

1.  Nguyễn Tiến Đạt, 2014, Giáo dục học so sánh. Nxb Đại học 

Quốc gia HN. 

2.   Nghị quyết của Chính phủ về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo 

dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020, số 14/2005/NQ-

CP ngày 2/11/2005. 

2. Tài liệu tham khảo thêm 

1.  Nguyễn Tiến Đạt, 2005. Kinh nghiệm và thành tựu phát triển 

giáo dục và đào tạo trên thế giới – Giáo dục và đào tạo ở các 
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khu vực văn hoá châu Âu và châu á, Nxb Giáo dục, Hà Nội. 

2.   Nguyễn Tiến Đạt, 2005.  Kinh nghiệm và thành tựu phát triển 

giáo dục và đào tạo trên thế giới – Giáo dục và đào tạo ở các 

khu vực văn hoá châu Mỹ, châu Phi và châu úc, Nxb Giáo dục, 

Hà Nội. 

22 EDM 6040 Quản lí hệ thống giáo dục 

quốc dân và quản lý nhà 

trường 

Management structure of 

National Education 

System and School 

Management 

3 1. Tài liệu bắt buộc 

1.   Đặng Quốc Bảo, 2012. Lý luận và thực tiễn quản lí nhà trường. 

Tập bài giảng dành cho chương trình Cao học QLGD, Trường 

ĐH Giáo dục. 

2.   Đặng Quốc Bảo, 2011. Quản lí hệ thống giáo dục trong giai 

đoạn 1945 – 2005. Tập bài giảng dành cho Cao học, Trường 

ĐH Giáo dục. 

3.   Đặng Xuân Hải, 2011. Tổ chức bộ máy quản lý hệ thống giáo 

dục quốc dân.  Tập bài giảng dành cho chương trình Cao học 

QLGD, Trường Đại học Giáo dục. 

2. Tài liệu tham khảo thêm 

1.   Nguyễn Kiên Trường và nhóm dịch giả (biên dịch), 2004, 

Phương pháp lãnh đạo và quản lí nhà trường hiệu quả. Nxb 
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Chính trị Quốc gia. 

2.   Phạm Minh Hạc, 1999. Giáo dục Việt Nam trước ngưỡng cửa 

của thế kỷ XXI. Nxb Chính trị quốc gia. 

 

23 EDM 6044 Xây dựng và quản lí dự  

án giáo dục 

Design and Management 

of Education projects 

3 1. Tài liệu bắt buộc  

1.  Đoàn Thị Thu Hà – Nguyễn Thị Ngọc Huyền, 2000, Giáo trình 

khoa học quản lý, Nxb Khoa học Kỹ thuật. 

2.  Bùi Minh Hiền – Vũ Ngọc Hải – Đặng Quốc Bảo, 2009, Quản lý 

giáo dục, NXB ĐHSP 

3.  Phan Văn Kha, 2007, Giáo trình quản lý nhà nước về giáo dục, 

NXB ĐHQGHN 

2. Tài liệu tham khảo thêm 

      1.   Drucker. P.T, 1997. Giáo dục vì tương lai. Hà Nội 

24 EDM 6046 Lý luận quản lý 

Theory of Management 

 

3 1. Tài liệu bắt buộc  

1.  Vũ Cao Đàm, Phương pháp nghiên cứu khoa học, NXB Khoa   

     học và kỹ thuật, 2005 

2.  Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Đại cương khoa học 
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TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số tín 

chỉ 

Danh mục tài liệu tham khảo 

(Tài liệu bắt buộc – Tài liệu tham khảo thêm) 

quản lý, NXB ĐHQGHN, 2003, 2008, 2014. 

3.  Bùi Minh Hiền, Vũ Ngọc Hải, Đặng Quốc Bảo, Quản lý giáo 

dục, Nxb Đại học sư phạm, H. 2006. 

4.  Stephen P. Robins. May Coulter, 2005, Management Pearson 

Prentiice Hall.  

 5. John Thompson, Frank Martin, 2005, Strategic Management, 

Thomson. 

6.  Peter Drucker, Management Challenges for 21 Century, Harper 

     Business. 

2. Tài liệu tham khảo thêm 

       1.  Richard H Hall, 2005, 2009, Organisations, Prentice Hall,. 

       2.  Hòa Nhân, 2008, Tứ thư lãnh đạo, NXB Quân đội nhân dân. 
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4. Đội ngũ giảng viên tham gia đào tạo 

TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Cán bộ giảng dạy 

Họ và tên 

Chức danh 

khoa học, 

học vị 

Chuyên ngành 

đào tạo 
Đơn vị công tác 

I. Khối kiến thức chung 7     

1 PHI 5001 Triết học 

Philosophy 

4 
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội 

2 

Ngoại ngữ cơ bản 
 (chọn một trong 5 thứ tiếng)* 4 

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội  

ENG 5001 
 

Tiếng Anh cơ bản 
General English  

RUS 5001 
 

Tiếng Nga cơ bản 
General Russian  

FRE 5001 
 

Tiếng Pháp cơ bản 
General  French  

CHI 5001 
 

Tiếng Trung cơ bản 
General Chinese 
 

 

GER 5001 Tiếng Đức cơ bản 
General German  
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TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Cán bộ giảng dạy 

Họ và tên 

Chức danh 

khoa học, 

học vị 

Chuyên ngành 

đào tạo 
Đơn vị công tác 

II. Khối kiến thức cơ sở và  

chuyên ngành 

42  

II.1. Học phần bắt buộc 21  

 

3 EDM 6001 Tâm lý học ứng dụng 

trong quản lý giáo 

dục 

Applied psychology 

in Education 

Management 

3 Nguyễn Thị Mỹ Lộc 

 

Nguyễn Phương Huyền 

GS.TS 

 

TS 

TLH-QLGD,  

 

TLH 

ĐHGD, ĐHQGHN 

 

ĐHGD, ĐHQGHN 

4 PSE 6024 Phương pháp nghiên 

cứu khoa học giáo 

dục 

 Research 

Methodology in 

Educational  

3 Trịnh Văn Minh 

 

Đặng Bá Lãm 

PGS.TS 

 

PGS.TS 

 

 

GDH 

 

GDH 

 

 

ĐHGD- ĐHQGHN 

 

Viện KHGD 
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TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Cán bộ giảng dạy 

Họ và tên 

Chức danh 

khoa học, 

học vị 

Chuyên ngành 

đào tạo 
Đơn vị công tác 

5 EDM 6010 Lý luận quản lý giáo 

dục 

Theory of 

Management and 

Education 

Management 

3 Nguyễn Thị Mỹ Lộc 

 

Nguyễn Trọng Hậu 

GS.TS 

 

TS 

TLH, QLGD;  

 

GDH 

ĐHGD- ĐHQGHN 

 

ĐHGD- ĐHQGHN 

 

6 EDM 

6026 

Quản lý văn hóa nhà 

trường 

School Culture 

Management 

3 Nguyễn Thị Mỹ Lộc 

 

Nguyễn Vũ Bích Hiền 

GS.TS 

 

TS 

TLH, QLGD;  

 

QLGD 

ĐHGD- ĐHQGHN 

 

Trường ĐHSPHN  

7 EDM 

6027 

Quản lý nguồn nhân 

lực trong giáo dục 

Human Resource 

Management in 

Education 

3 Nguyễn Thị Mỹ Lộc 

Nguyễn Trọng Hậu 

Phạm Văn Thuần 

GS.TS 

TS 

TS 

TLH, QLGD; 

QLGD 

QLGD 

ĐHGD- ĐHQGHN 

ĐHGD- ĐHQGHN 

ĐHGD- ĐHQGHN 
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TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Cán bộ giảng dạy 

Họ và tên 

Chức danh 

khoa học, 

học vị 

Chuyên ngành 

đào tạo 
Đơn vị công tác 

8 EDM 

6015 

Quản lý chất lượng  

trong giáo dục 

Quality Mangement 

in Education 

3 Nguyễn Đức Chính 

Trần Hữu Hoan 

Trần Thị Hoài 

Nguyễn Trung Kiên 

GS.TS 

TS 

TS 

TS 

NN, QLGD 

QLGD 

QLGD 

QLGD 

ĐHGD- ĐHQGHN 

HV QLGD 

ĐHGD- ĐHQGHN 

ĐHGD- ĐHQGHN 

9 EDM 

6031 

Phát triển chương 

trình giáo dục  

Curriculum 

Development 

3 Nguyễn Đức Chính 

Đặng Xuân Hải 

Lê Đức Ngọc 

Nguyễn Phương Huyền 

Trần Thị Hoài 

GS.TS 

PGS.TS 

PGS.TS 

TS 

 TS 

NN, QLGD 

VL, QLGD 

HH, QLGD 

TLH 

QLGD 

ĐHGD, ĐHQGHN 

ĐHGD, ĐHQGHN 

ĐHGD, ĐHQGHN 

ĐHGD, ĐHQGHN 

ĐHGD, ĐHQGHN 

II.2. Học phần tự chọn  21     

10 EDM 

6028 

Quản lý cơ sở  vật chất 

và thiết bị trong giáo 

dục  Facilities and 

equipment Management 

in education 

3 Phạm Văn Thuần 

 

Ngô Quang Sơn 

TS 

 

PGS. TS 

QLGD 

 

GDH 

ĐHGD, ĐHQGHN 

 

Viện Dân tộc học 
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TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Cán bộ giảng dạy 

Họ và tên 

Chức danh 

khoa học, 

học vị 

Chuyên ngành 

đào tạo 
Đơn vị công tác 

11 EDM 

6029 

Quản lý tài chính 

trong giáo dục 

Finance 

Management in 

Education 

3  

Đặng Quốc Bảo 

Đỗ Thị Thu Hằng 

 

PGS.TS 

TS 

 

QLGD, GDH 

KTGD 

ĐH GD, ĐHQGHN 

ĐH GD, ĐHQGHN 

12 EDM 

6030 

Quản lý sự thay đổi 

trong giáo dục 

Change Management 

in Education 

3 Đặng Xuân Hải 

Nguyễn Quang Tháp 

Đỗ Thị Thu Hằng 

 

PGS.TS 

TS 

TS 

QLGD, Vật lý 

QLGD 

KTHGD 

ĐH GD, ĐHQGHN 

ĐHGD, ĐHQGHN 

ĐHGD, ĐHQGHN 

 

13 EDM 

6032 

Quản lý quá trình dạy 

học trong nhà trường 

Management of 

learning and 

instruction in school 

 

3  

 

Nguyễn Chí Thành 

Trần Hữu Hoan 

Trịnh Văn Minh 

TS 

TS 

PGS.TS 

Toán học 

QLGD 

QLGD 

ĐHGD, ĐHQGHN  

HV QLGD 

ĐHGD, ĐHQGHN  
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TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Cán bộ giảng dạy 

Họ và tên 

Chức danh 

khoa học, 

học vị 

Chuyên ngành 

đào tạo 
Đơn vị công tác 

14 EAM 6001 Đo lường và đánh giá 

trong giáo dục 

Measurement and 

Assessment in 

Education 

3 Nguyễn Đức Chính 

Lê Đức Ngọc 

Lê Thái Hưng 

GS.TS 

PGS.TS 

TS 

NN, QLGD  

HH, GDH 

VL, ĐLĐG 

ĐHGD, ĐHQGHN 

 ĐHGD, ĐHQGHN 

ĐHGD, ĐHQGHN 

15 EDM 

6034 
Quản lí thông tin 

trong giáo dục 

Information 

Management in 

Education 

3 Ngô Quang Sơn 

Phạm Viết Nhụ 

Nguyễn Trung Kiên 

PGS.TS 

TS 

TS 

GDH 

GDH 

QLGD 

Viện Dân tộc học  

HV QLGD 

ĐHGD, ĐHQGHN 

16 EDM 

6035 

Xây dựng sứ mệnh 

và quản lý chiến lược 

Mission Planning 

and Strategy 

Managenment 

3 Đặng Bá Lãm 

Trần Thị Bích Liễu 

PGS. TS 

TS 

GDH 

GDH 

ĐHGD, ĐHQGHN 

ĐHGD, ĐHQGHN 

17 EDM Xu thế phát triển của 3 Đặng Xuân Hải PGS.TS Vật lý, QLGD ĐHGD, ĐHQGHN 
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TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Cán bộ giảng dạy 

Họ và tên 

Chức danh 

khoa học, 

học vị 

Chuyên ngành 

đào tạo 
Đơn vị công tác 

6036 giáo dục Việt Nam  

The Development 

Trend of Vietnam 

Education 

Nguyễn Quang Tháp TS QLGD ĐHGD, ĐHQGHN 

18 TMT 6012 Tiếng Anh học thuật 

English for Academic 

Purposes 

3 Lê Kim Long 

Nguyễn Thị Ngọc Bích 

 

PGS.TS 

TS 

Hóa học 

QLGD 

ĐHGD, ĐHQGHN 

ĐHGD, ĐHQGHN 

19 EDM 

6037 

Sự phát triển các 

quan điểm giáo dục 

hiện đại 

The Development 

trends of Education 

Perspectives 

3 Nguyễn Thị Mỹ Lộc 

Trần Khánh Đức 

GS.TS 

PGS. TS 

TLH, QLGD  

GDH 

ĐHGD, ĐHQGHN  

ĐHBK Hà Nội 
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TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Cán bộ giảng dạy 

Họ và tên 

Chức danh 

khoa học, 

học vị 

Chuyên ngành 

đào tạo 
Đơn vị công tác 

20 EDM 

6038 

Phân hóa và bình 

đẳng xã hội trong 

giáo dục  

Social stratification 

and equity in 

Education 

3 Lê Ngọc Hùng 

Nguyễn Thị Ngọc Bích 

Nguyễn Thị Tuyết 

 

GS.TS 

TS 

TS 

 

XHH 

QLGD 

QLGD 

Viện XHH 

ĐHGD, ĐHQGHN 

ĐHQGHN 

21 EDM 

6039 

Giáo dục so sánh 

Comperative 

Education 

3 Nguyễn Tiến Đạt 

Đỗ Thị Bích Loan 

PGS.TS 

PGS. TS 

GDH 

GDH 

Viện KHGD VN 

Viện KHGD VN 

22 EDM 

6040 

Quản lý hệ thống 

giáo dục quốc dân và 

quản lý nhà trường 

Management 

structure of National 

Education System 

and School 

Management 

3 Đặng Xuân Hải 

Đỗ Thị Thu Hằng 

Nguyễn Trọng Hậu 

 

PGS.TS 

TS 

TS 

QLGD, GDH 

KTGD 

GDH 

ĐHGD, ĐHQGHN 

ĐHGD, ĐHQGHN 

ĐHGD, ĐHQGHN 
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TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Cán bộ giảng dạy 

Họ và tên 

Chức danh 

khoa học, 

học vị 

Chuyên ngành 

đào tạo 
Đơn vị công tác 

23 EDM 

6044 

Xây dựng và quản lí 

dự  án giáo dục 

Design and 

Management of 

Education projects 

3 Vũ Quốc Chung 

Phạm Thị Thanh Hải 

PGS.TS 

TS 

GDH 

QLGD 

ĐHSPHN 

ĐHGD 

24 EDM 6046 Lý luận quản lý 

Theory of 

Management 

3 Nguyễn Thị Mỹ Lộc 

Nguyễn Trọng Hậu 

GS.TS 

TS 

TLH, QLGD  

GDH 

ĐHGD, ĐHQGHN 

ĐHGD, ĐHQGHN 
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5. Hướng dẫn thực hiện chương trình đào tạo 

Thời gian thực hiện chương trình: 2 năm, thời gian đào tạo kéo dài không quá 

hai năm. 

Lịch trình cụ thể cho từng phần học:  

STT Công việc chính Thời gian thực hiện 

I Học kỳ I  

1 Nhập học 
Mỗi năm 2 đợt (tháng 7 và 

tháng 11 hàng năm) 

2 
Tổ chức dạy học các học phần học kỳ I trong 

chương trình đào tạo 
6 tháng kể từ khi nhập học 

II Học kỳ II  

1 
Học các học phần học kỳ II trong chương trình đào 

tạo 

6 tháng tiếp theo kể từ khi 

kết thúc kỳ I  

2 

Triển khai việc giao đề tài luận văn cho học viên:  

- Khoa công bố công khai cho tất cả các học 

viêncác hướng nghiên cứu, thông tin về các giảng 

viên, yêu cầu về nội dung, hình thức, cấu trúc... 

của đề cương luận văn thạc sĩ (đề cương) 

Sau khi kết thúc năm học 

đầu tiên 

- Học viênđăng ký tên đề tài và hoàn thiện đề 

cương 
 

- Đánh giá đề cương luận văn  

- Khoa đề xuất dự kiến tên đề tài và cử cán bộ 

hướng dẫn 
 

- Quyết định giao đề tài và cử giáo viên hướng dẫn  

III Học kỳ III  

1 
Tổ chức dạy học các học phần học kỳ III trong 

chương trình đào tạo 

6 tháng đầu của năm thứ 

hai 

2 Học viên thực  hiện đề tài luận văn 
Từ đầu năm học thứ hai trở 

đi đến trước khi kết thúc 
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khóa học 1 tháng 

IV Học kỳ IV  

1 Học viên tiếp tục thực hiện đề tài luận văn  

2 Bảo vệ luận văn Mỗi năm 4 đợt 

3 
Các thủ tục hoàn thành khóa học, công nhận học vị 

và cấp bằng thạc sĩ 

Sau khi kết thúc khóa học 1 

tháng  

 

6. Kiểm tra đánh giá 

Kiểm tra - đánh giá kết quả học tập là một khâu trong quy trình đào tạo và là 

khâu đột phá để nâng cao chất lượng giảng dạy của chương trình đào tạo. Chính vì 

vậy, việc triển khai, quản lí hoạt động kiểm tra – đánh giá kết quả học phần được thực 

hiện chặt chẽ, đúng quy trình, đã có sự tham gia phối hợp của giảng viên, tổ bộ môn và 

Phòng ĐT, đảm bảo được tính chất nghiêm túc, khách quan và công bằng.  

Việc thực hiện kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học viên được thực 

hiện trong suốt quá trình học tập cho đến khi tốt nghiệp. Các hình thức, tiêu chí 

kiểm tra đánh giá kết quả học phần phải công được bố công khai ngay từ khi bắt 

đầu dạy học phần. Áp dụng triệt để quan điểm đánh giá thường xuyên, liên tục, 

đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ, đảm bảo cho học viên có thể chủ động lập kế hoạch 

học tập, theo dõi và quản lý được sự tiến bộ của chính mình trong quá trình học tập. 

Với phương pháp và hình thức kiểm tra – đánh giá quá trình, đánh giá được người 

học về mặt kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành áp dụng và giải quyết vấn đề. 

Kết quả kiểm tra đánh giá được phản hồi kịp thời tới người học.  

Đánh giá việc hoàn thành môn học được thực hiện dưới hình thức tiểu luận 

hoặc thi hết môn; dù hình thức nào thì chủ yếu hướng vào mục tiêu đánh giá khả 

năng thực hiện (Performance Assessment). 

Luận văn tốt nghiệp là một trong những hình thức đánh giá kết thúc khóa 

học của chương trình thạc sỹ QLGD.  

Mục đích của kiểm tra đánh giá không chỉ để xác nhận kết quả học tập của 

học viên mà còn thúc đẩy và hỗ trợ việc học của học viên. Do đó, cần áp dụng 

phương pháp kiểm tra đánh giá đa dạng và có tính liên tục, bao gồm kiểm tra đánh 

giá thường xuyên và định kỳ. Kiểm tra đánh giá thường xuyên được sử dụng như 
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một phương pháp dạy học và được thực hiện trong suốt quá trình dạy học; điểm 

học phần không dựa chủ yếu vào bài kiểm tra/thi cuối cùng mà là sự kết hợp điểm 

của các hình thức KT/ĐG thường xuyên. Tỉ trọng của các bài KT-ĐG được qui 

định : kiểm tra thường xuyên chiếm 20%, kiểm tra giữa kỳ 20%, điểm đánh giá 

cuối học phần 60%.  

7. Phương pháp giảng dạy: 

Áp dụng phương pháp dạy học tích cực để phát huy vai trò của giảng viên, 

tính chủ động, sáng tạo của học viên trong học tập, nghiên cứu và vận dụng kinh 

nghiệm của học viênvào việc phát hiện vấn đề, giải quyết vấn đề. Chú trọng sự 

tương tác trong quá trình học tập, nghiên cứu, rèn luyện của giảng viên và học viên. 

8. So sánh chương trình đào tạo đã xây dựng với chương trình đào tạo tiên 

tiến của nước ngoài (đã sử dụng để xây dựng chương trình) 

a) Giới thiệu về chương trình được sử dụng để xây dựng chương trình 

Tên văn bằng sau khi tốt nghiệp: Master of Leadership 

Tên cơ sở đào tạo, nước đào tạo: University of New England 

Xếp hạng của cơ sở đào tạo: Trường Đại học University of New England 

được thành lập từ năm 1831, được xếp thứ 27 trong khối các trường đại học tốt 

nhất (Theo bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất năm 2012) 

 (http://www.webometrics).  

b) Bảng so sánh chương trình đào tạo: 

Chương trình Thạc sỹ Quản lý lãnh đạo của trường Đại học New England 

nhằm tạo ra một sự đồng vận trong các hoạt động nghiên cứu thuộc các chuyên 

ngành lịch sử khoa học, triết học, Quản lý lãnh đạo. Các lĩnh vực này tương đối độc 

lập nhưng phát triển không ngừng trên cả bình diện quốc gia, khu vực và quốc tế. 

Tính độc đáo của nội dung đào tạo này là gắn liền với việc nghiên cứu các hiện 

tượng hình thành và phổ biến tri thức khoa học trong sự tương tác chặt chẽ với các 

môn thuộc lĩnh vực khoa học Nhân văn và Xã hội và khoa học Truyền thông. 

Chương trình gồm 2 kì có 6 mô đun và luận văn Thạc sĩ tương đương với 60 tín chỉ 

trong đó có 2 mô đun (10 tín chỉ) tự chọn.  
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STT 

Tên học phần trong 

chương trình đào tạo 

tiên tiến của trường 

University of New 

England 

(Tiếng Anh, tiếng Việt) 

Tên học phần trong 

chương trình đào tạo 

Thạc sĩ Quản lý Giáo 

dục của trường ĐHGD 

(Tiếng Anh, tiếng 

Việt) 

Thuyết minh về những 

điểm giống và khác nhau 

giữa các học phần của 2 

chương trình đào tạo 

I.  
Học phần bắt buộc: 03  

(15 tín chỉ) 

 
 

1. 

Planning and Policy  

Lập Kế hoạch và Chính 

sách 

Có trong nội dung các 

học phần:  

 

Giống 

Trường ĐHGD phân chia 

ra theo các học phần, từ 

hình thành năng lực 

NCKH giáo dục chung 

đến vận dụng trong NC và 

học tập 

2. 

 

Management of Change  

Quản lí sự thay đổi 

Có trong nội dung các 

học phần:  

- Modern Teaching 

Methodology and 

Technology 

Phương pháp và công 

nghệ dạy học hiện đại 

- Understand the 

concepts of change and 

change Management 

Hiểu được những khái 

niệm của sự thay đổi và 

quản lí sự thay đổi 

Analyze global/national  

contexts of changes in 

schools 

 

Giống 

Nghiên cứu lý thuyết hành 

vi tổ chức, kinh nghiệm và 

các hoạt động học tập, sẽ 

cung cấp cho kiến thức về 

lý thuyết quản lý tổ chức 

mà còn cung cấp các công 

cụ để tăng cường/cải tiến 

hiệu quả lãnh đạo, hiệu 

quả công việc và không 

ngừng đáp ứng/ thỏa mãn 

nhu cầu của các thành 

viên trong tổ chức, cũng 

như nâng cao hiệu quả 

học tập. 
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STT 

Tên học phần trong 

chương trình đào tạo 

tiên tiến của trường 

University of New 

England 

(Tiếng Anh, tiếng Việt) 

Tên học phần trong 

chương trình đào tạo 

Thạc sĩ Quản lý Giáo 

dục của trường ĐHGD 

(Tiếng Anh, tiếng 

Việt) 

Thuyết minh về những 

điểm giống và khác nhau 

giữa các học phần của 2 

chương trình đào tạo 

Phân tích được mọi bất 

trắc có thể xảy ra trong 

quản lý nhân sự, các 

nhiệm vụ và các qui 

trình để đạt được các 

kết quả mong muốn cho 

nhà trường và các tổ 

chức liên quan. 

3 

Business Ethics, CSR 

and Sustainability 

Đạo đức nghề nghiệp và 

kinh doan bền vững 

 

 

 

Có trong nội dung các 

học phần:  

Khác 

Không có trong chương 

trình Thạc sĩ Quản lí 

Giáo dục 

 

Khác 

- Tập hợp các chuẩn mực 

hành vi, cách cư xử và 

ứng xử được quy định cho 

nghề nghiệp kinh doanh, 

tổ chức nhằm bảo vệ và 

tăng cường vai trò, tính tin 

cậy, niềm tự hào của nghề 

nghiệp kinh doanh, tổ 

chức  trong xã hội. 

4 
The Learning 

Organisation 

Có trong nội dung các 

học phần:  

 

Giống 

- Vai trò tri thức luận 

được nhấn mạnh trong 

nghiên cứu học tập trong 

tổ chức 

- Nghiên cứu chuyên sâu 

các hiện tượng xây dựng 

và phổ biến các tri thức 

khoa học.  
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STT 

Tên học phần trong 

chương trình đào tạo 

tiên tiến của trường 

University of New 

England 

(Tiếng Anh, tiếng Việt) 

Tên học phần trong 

chương trình đào tạo 

Thạc sĩ Quản lý Giáo 

dục của trường ĐHGD 

(Tiếng Anh, tiếng 

Việt) 

Thuyết minh về những 

điểm giống và khác nhau 

giữa các học phần của 2 

chương trình đào tạo 

II. 
Học phần tự chọn (10 tín 

chỉ) 

 
 

1. 

Methods in 

Organisational Research 

 

Phương pháp nghiên cứu 

chuyên sâu trong trong 

tổ chức 

- Methodology of 

Teaching 

organisational 

Lí luận và Phương pháp 

dạy học  

 

Giống 

- Nghiên cứu phương 

pháp phân tích, chương 

trình dạy học, đề xuất biện 

pháp dạy học một nội 

dung cụ thể 

Nghiên sâu hơn những 

vấn đề mình đã nhận thức, 

vận dụng chúng như một 

công cụ để tìm những kiến 

thức mới hơn và truyền 

thụ những kiến thức này 

cho thế hệ sau. 

- Thực nghiệm sư phạm 

Khác 

- Vai trò tri thức luận 

được nhấn mạnh trong 

nghiên cứu PPDH 

- Nhấn mạnh phân tích 

trường hợp và vai trò của 

việc thiết kế các thực 

nghiệm gắn với việc phân 

tích thực tế. 

- Nghiên cứu chuyên sâu 
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STT 

Tên học phần trong 

chương trình đào tạo 

tiên tiến của trường 

University of New 

England 

(Tiếng Anh, tiếng Việt) 

Tên học phần trong 

chương trình đào tạo 

Thạc sĩ Quản lý Giáo 

dục của trường ĐHGD 

(Tiếng Anh, tiếng 

Việt) 

Thuyết minh về những 

điểm giống và khác nhau 

giữa các học phần của 2 

chương trình đào tạo 

các hiện tượng xây dựng 

và phổ biến các tri thức 

khoa học.  

- Điều quan trọng số một 

của phương hướng nghiên 

cứu là phải có tính thực 

tiễn. Kết quả nhiên cứu 

phải có địa chỉ ứng dụng. 

Để có một kết quả KHCN 

mới và có tính ứng dụng, 

Có đánh giá vấn đề một 

cách khách quan, toàn 

diện, sâu sắc thì giải pháp 

đề xuất mới có tính ứng 

dụng.  

2.  
Local Government 

Chính quyền địa phương 

Khác 

Không có trong chương 

trình Thạc sĩ Quản lí 

Giáo dục 

 

Các vấn đề khác nhau 

trong lịch sử, khoa học, 

triết học và biên tập liên 

quan chủ yếu các ngành 

khoa học cổ điển và mở 

rộng ra một số thời kì 

trong lịch sử và thế kỉ XX. 

Nội dung sẽ nhấn mạnh 

đến các vấn đề cụ thể, tuy 

nhiên sẽ ở nội dung dễ 

hiểu cho mọi đối tượng 

khác nhau.  

- Lịch sử và triết học của 
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STT 

Tên học phần trong 

chương trình đào tạo 

tiên tiến của trường 

University of New 

England 

(Tiếng Anh, tiếng Việt) 

Tên học phần trong 

chương trình đào tạo 

Thạc sĩ Quản lý Giáo 

dục của trường ĐHGD 

(Tiếng Anh, tiếng 

Việt) 

Thuyết minh về những 

điểm giống và khác nhau 

giữa các học phần của 2 

chương trình đào tạo 

các ngành khoa học cổ 

điển từ thời Galilée đến 

thời Newton cũng như các 

học trò của họ 

- Phương diện lịch sử thể 

chế  

- Vấn đề xuất bản các tác 

phẩm khoa học và lịch sử  

- Các ngành khoa học đề 

cập trong Từ điển bách 

khoa Toàn thư ở thế kỉ 

Ánh sáng. Xuất bản các 

công trình của D'Alembert 

cùng với các bình luận 

- Lịch sử đại số và giải 

tích  

- Lịch sử các ngành khoa 

học cổ và ở phương đông  

- Lịch sử ngành Tin học. 

3. 

Management of 

International 

Organisations 

Quản lý các tổ chức quốc 

tế 

Có trong nội dung các 

học phần:  

- Phương pháp và công 

nghệ dạy học hiện đại 

Modern Teaching 

Methodology and 

Giống 

Quản lý tổ chức Quốc tế 

là sự tác động liên tục, có 

tổ chức, hướng đích của 

chủ thể quản lý lên đối 

tượng quản lý nhằm đạt 

được mục tiêu quản lý đề 
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STT 

Tên học phần trong 

chương trình đào tạo 

tiên tiến của trường 

University of New 

England 

(Tiếng Anh, tiếng Việt) 

Tên học phần trong 

chương trình đào tạo 

Thạc sĩ Quản lý Giáo 

dục của trường ĐHGD 

(Tiếng Anh, tiếng 

Việt) 

Thuyết minh về những 

điểm giống và khác nhau 

giữa các học phần của 2 

chương trình đào tạo 

Technology 

 

ra trong điều kiện biến đổi 

của xã hội. 

Vậy việc tác động liên tục 

lên đối tượng quản lý 

nhằm đạt được mục tiêu 

của quản lý tổ chức không 

thể chỉ do một người đảm 

nhận mà ta cần phải chia 

tách các công việc, đối 

tượng quản lý ra để phân 

chia mỗi nhà quản lý thực 

hiện quản lý một phần 

công việc và một phần đối 

tượng. Tuy nhiên để đảm 

bảo tính chính thể, hướng 

tới mục tiêu chung của 

doanh nghiệp thì các bộ 

phận phải có các mối quan 

hệ chặt chẽ với nhau và từ 

đó hình thành khái niệm 

bộ máy quản lý doanh 

nghiệp. 

Trong cơ cấu tổ chức quản 

lí ta thấy có các cấp quản 

lý, ví dụ cấp Công ty, cấp 

đơn vị, cấp chức năng... 

Các cấp quản lý này phản 

ánh sự phân chia chức 
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Tên học phần trong 

chương trình đào tạo 

tiên tiến của trường 

University of New 

England 

(Tiếng Anh, tiếng Việt) 

Tên học phần trong 

chương trình đào tạo 

Thạc sĩ Quản lý Giáo 

dục của trường ĐHGD 

(Tiếng Anh, tiếng 

Việt) 

Thuyết minh về những 

điểm giống và khác nhau 

giữa các học phần của 2 

chương trình đào tạo 

năng quản lý theo chiều 

dọc (trực tuyến) thể hiện 

sự tập trung hoá trong 

quản lý. Trong cơ cấu ta 

thấy các bộ phận, phòng 

ban chức năng như phòng 

tổ chức, phòng tài chính, 

phòng Marketing, phòng 

nghiên cứu và phát triển, 

phòng sản xuất... các bộ 

phận, phòng ban này thể 

hiện sự phân chia chức 

năng quản lý theo chiều 

ngang, biểu thị sự chuyên 

môn hoá trong phân công 

lao động quản lý. 

Trên cơ sở đó đưa ra các 

giải pháp, phương án để 

hoàn thiện cơ cấu. Việc 

hoàn thiện cơ cấu cần 

được quản lý tức là phải 

được lập kế hoạch, tổ 

chức hoàn thiện, điều 

hành việc hoàn thiện và 

kiểm tra việc hoàn thiện. 

III. Học phần mở (5 tín chỉ)   

1. Global Trade, Business Khác Khác 
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Tên học phần trong 

chương trình đào tạo 

tiên tiến của trường 
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(Tiếng Anh, tiếng Việt) 

Tên học phần trong 

chương trình đào tạo 

Thạc sĩ Quản lý Giáo 

dục của trường ĐHGD 

(Tiếng Anh, tiếng 

Việt) 

Thuyết minh về những 

điểm giống và khác nhau 

giữa các học phần của 2 

chương trình đào tạo 

and Ethics 

Thương mại toàn cầu, và 

đạo đức kinh doanh 

Không có trong chương 

trình Thạc sĩ Quản lí 

Giáo dục 

 

Hiểu biết của nhà kinh 

doanh cũng như người 

dân Việt Nam nói chung 

về đạo đức 

kinh doanh còn rất hạn 

chế, hầu hết đều gắn khái 

niệm đạo đức kinh doanh 

với tuân thủ 

pháp luật trong kinh 

doanh. Cách hiểu này đã 

thu hẹp đáng kể phạm vi 

áp dụng đạo đức 

kinh doanh, hơn nữa tại 

một quốc gia mà hệ thống 

phát luật chưa đầy đủ và 

chặt chẽ như Việt Nam thì 

cách hiểu này càng làm ý 

thức về đạo đức kinh 

doanh khó phát huy tác 

dụng. 

Ý thức của người dân về 

những phạm trù như: 

Trách nhiệm của doanh 

nghiệp với xã hội, Quan 

hệ giữa chủ doanh nghiệp 

và người lao động, Nghĩa 

vụ và trách nhiệm về măt 
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Tên học phần trong 

chương trình đào tạo 

tiên tiến của trường 
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(Tiếng Anh, tiếng Việt) 

Tên học phần trong 

chương trình đào tạo 

Thạc sĩ Quản lý Giáo 

dục của trường ĐHGD 

(Tiếng Anh, tiếng 

Việt) 

Thuyết minh về những 

điểm giống và khác nhau 

giữa các học phần của 2 

chương trình đào tạo 

đạo đức của doanh nghiệp 

với các nhà đầu tư còn 

khá mơ hồ, lệ thuộc vào 

luật pháp chứ chưa ý thức 

được trách nhiệm của nhà 

kinh doanh với khách 

hàng và xã hội. Một tỷ lệ 

cao những người được hỏi 

tỏ ra bị động, chỉ cho 

Mô-đun mở này, một mặt 

nhằm giới thiệu lịch sử 

dạy học các ngành khoa 

học tại trường phổ thông, 

mặt khác làm sáng tỏ sự 

hình thành các học phần 

khoa học. Mặt khác mô-

đun này cũng nghiên cứu 

các cuộc cải cách lớn 

thông qua việc phân tích 

chương trình liên quan. 

Việc phân tích mối quan 

hệ giữa các học phần phổ 

thông và các ngành học 

tương ứng sẽ cho phép 

nghiên cứu mang tính lịch 

sử sự chuyển hóa didactic 

của các khái niệm khoa 

học. 
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9. Tóm tắt nội dung học phần 

I. Khối kiến thức chung (8 tín chỉ) 

1. PHI 5001. Triết học (4 tín chỉ) 

Học phần tiên quyết: Không 

Tóm tắt nội dung: Chương trình Triết học Mác – Lênin cho đối tượng học 

viên sau đại học là chương trình nâng cao, vì Triết học là học phần mà mọi sinh 

viên đã học qua trong các chương trình học đại học. Triết học dành cho học viên 

sau đại học thuộc chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học giúp cho học 

viên nắm bắt được các quy luật vận động khách quan, đồng thời có các bài tập vận 

dụng theo các phần cụ thể: các phép biện chứng triết học, ứng dụng tư duy duy vật 

biện chứng vào giải quyết các vấn đề về giáo dục; các quan điểm về tiếp cận hệ 

thống của triết học và ứng dụng chúng trong giáo dục và Quản lý Giáo dục. Bài 

giảng cũng hết sức chú trọng vào phương pháp luận tư duy và logic triết học trong 

công tác lí luận và các phương pháp giảng dạy. 

2.  Ngoại ngữ cơ bản (4 tín chỉ)  

Học phần tiên quyết: Không 

Tóm tắt nội dung: Ngoại ngữ là công cụ hết sức quan trọng để hội nhập 

cũng như để thu thập và xử lý thông tin, và cũng là phương tiện để nghiên cứu khoa 

học trong thời đại ngày nay. Đối với những người đã có một trình độ nhất định về 

ngoại ngữ như học viên sau đại học, chương trình sẽ nâng cao khả năng nói, nghe, 

đọc hiểu và viết. Người học sẽ đạt trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 3 của 

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. 

II. Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành (42 tín chỉ) 

II.1 Học phần bắt buộc (21 tín chỉ) 

3. EDM 6001: Tâm lý học ứng dụng quản lý giáo dục - 3 tín chỉ 

Học phần tiên quyết: Không 

Tóm tắt nội dung: Đây là học phần có mục tiêu kỹ năng vận dụng các kiến 

thức tâm lý học trong các hoạt động quản lý, vì vậy, nội dung cơ bản của học phần 

là kỹ năng xây dựng tập thể, kỹ năng ứng xử và thuyết phục người bị quản lý, kỹ 

năng giải quyết các xung đột tâm lý và khả năng đàm phán trong quản lý. Những 

phẩm chất năng lực cần rèn luyện để trở thành một người quản lý và lãnh đạo một 
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tổ chức đáp ứng yêu cầu và chuẩn mực mới, đặc biệt vấn đề giải quyết xung đột 

trong tổ chức khi thực hiện «Quản lý sự thay đổi». 

4. EDM 6025: Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục - 3 tín chỉ 

Học phần tiên quyết: Không 

Tóm tắt nội dung: Nội dung chính của chuyên đề này là hình thành tư duy 

nghiên cứu khoa học xác định quy trình tiến hành nghiên cứu khoa học, từ khâu đặt 

bài toán đến nội dung vấn đề cần nghiên cứu, đề xuất phương pháp và công cụ 

nghiên cứu phù hợp, cách phân tích số liệu hay kết quả nghiên cứu và cuối cùng là 

trình bày và báo cáo công trình khoa học. Phương pháp nghiên cứu khoa học nói 

chung và khoa học giáo dục nói riêng gắn liền với việc triển khai các vấn đề cụ thể. 

Do đó trong chuyên đề có các bài tập phân tích đánh giá một số công trình nghiên 

cứu và các bài tập thực hành nghiên cứu. 

5. EDM 6010: Lý luận quản lý giáo dục - 3 tín chỉ 

Học phần tiên quyết: Không 

Tóm tắt nội dung: Lý luận quản lý giáo dục là môn học cung cấp cho người 

học nhữngcơ sở lý luận nền móng của khoa học quản lý giáo dục; Sự hình thành 

các lý thuyết quản lý  giáo dục cũng như khoa học quản lý giáo dục; Nội dung cơ 

bản của từng lý thuyết và đánh giá ưu điểm cũng như những hạn chế của từng lý 

thuyết, trên cơ sở đó người học có thể liên hệ vận dụng các lý thuyết vào thực tiễn 

quản lý giáo dục. 

6. EDM 6026: Quản lý văn hóa nhà trường - 3 tín chỉ 

Học phần tiên quyết: Không 

Tóm tắt nội dung: Trên con đường tự chủ và để khẳng định tên tuổi của 

mình, mỗi con người hình thành cho mình một cá tính, và cũng như vậy, mỗi nhà 

trường hình thành cho mình một bản sắc văn hóa. Văn hóa nhà trường nằm trong 

mối quan hệ của nhiều tầng bậc văn hóa, trong đó có sự gắn kết chặt chẽ với văn 

hóa của từng lớp học, với sự đóng góp, hội nhập của từng người dạy và người học. 

Điều quan trọng là văn hóa nhà trường phải luôn song hành với sứ mạng và mục 

tiêu đào tạo mà nhà trường đã đặt ra, hướng tới sự phát triển bền vững của nhà 

trường. 

Chuyên đề Quản lý văn hóa nhà trường bàn tới vai trò của văn hóa tổ chức 

nói chung và văn hóa nhà trường nói riêng; nhận diện những biểu hiện văn hóa tích 
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cực và tiêu cực, tìm hiểu những khó khăn, thách thức khi xây dựng, nuôi dưỡng 

những giá trị văn hóa tốt đẹp của nhà trường; chuẩn bị cho nhà quản lý những công 

cụ tác động tới chính văn hóa của trường mình, vun trồng để nó thực sự hỗ trợ cho 

việc dạy và học. 

7. EDM 6027: Quản lý nguồn nhân lực trong giáo dục - 3 tín chỉ 

Học phần tiên quyết: Không 

Tóm tắt nội dung: Học phần Quản lý nguồn nhân lực trong giáo dục nghiên 

cứu trên nền tảng của lý thuyết quản lý nguồn nhân lực để làm sang tỏ khái niệm, 

đặc điểm và chức năng cụ thể trong việc thực hiện quản lý nguồn nhân lực tầm vĩ 

mô và vi mô trong quản lý giáo dục. 

Trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn quản lý nguồn nhân lực trong 

giáo dục, học viênhiểu đúng về các nội dung hoạt động quản lý nguồn nhân lực và 

phân biệt được với cách tiếp cận quản lý khác. 

Thông qua các bài tập tình huống, học viênhính thành khả năng đánh giá 

thực trạng và vận dụng những hiểu biết và bài học kinh nghiệm tiên tiến vào giải 

quyết vấn đề quản lý nguồn nhân lực vào cơ sở giáo dục, địa phương công tác. 

8. EDM 6015: Quản lý chất lượng trong giáo dục - 3 tín chỉ 

Học phần tiên quyết: Không 

Tóm tắt nội dung: Chuyên đề trình bày một phương thức quản lí mới trong 

quản lí các cơ sở giáo dục cũng như quản lí các cá nhân hoạt động trong hệ thống 

giáo dục: quản lí chất lượng, hay quản lí bằng chuẩn. 

Chuyên đề trình bày cơ sở lí luận của phương thức quản lí này, bắt đầu bằng 

khái niệm chất lượng, chất lượng trong giáo dục. Khái niệm này được luận giải từ 

nhiều góc độ khác nhau, trong đó có xem xét từ góc độ quản lí. 

Khái niệm quản lí chất lượng, hệ thống quản lí chất lượng ở các cấp độ khác 

nhau cũng được phân tích, giúp phân biệt hệ thống quản lí chất lượng với các hệ 

thống quản lí khác. 

Chuyên đề giới thiệu một số bộ chuẩn đang được sử dụng để quản lí trong hệ 

thống giáo dục Việt Nam. 
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9. EDM 6031: Phát triển chương trình giáo dục - 3 tín chỉ 

Học phần tiên quyết: Không 

Tóm tắt nội dung: Học phần Phát triển chương trình giáo dục cung cấp cho 

người học những kiến thức cơ bản nhất về chương trình giáo dục, chương trình 

khóa học, chương trình nhà trường, phương pháp thiết kế, thực thi và đánh giá cải 

tiến chương trình giáo dục, cụ thể với những vấn đề như: Chương trình giáo dục 

trong bối mới; Những vấn đề cơ bản của chương trình giáo dục, các cách tiếp cận 

trong phát triển chương trình giáo dục; Các bước của chu trình phát triển chương 

trình, từ phân tích nhu cầu, xác định mục tiêu, chuẩn đầu ra, thiết kế chương trình, 

thực thi chương trình và đánh giá chương trình; Các mô hình đánh giá chương trình 

giáo dục và qui trình tổ chức đánh giá một chương trình giáo dục 

II.2. Học phần tự chọn (21 tín chỉ) 

10. EDM 6028: Quản lý cơ sở  vật chất và thiết bị trong giáo dục – 3 tín chỉ 

Học phần tiên quyết: Không 

Tóm tắt nội dung: Học phần giới thiệu các chức năng quản lý cơ sở  vật chất 

và thiết bị giáo dục nhằm cung cấp cho học viên các kiến thức cần thiết để quản lý 

cơ sở  vật chất và thiết bị giáo dục trong cơ sở giáo dục hiệu quả, bao gồm ba lĩnh 

vực chủ yếu: quản lý trường học, quản lý thiết bị giáo dục và quản lý thư viện với 

mục tiêu chung là quản lý vào 3 nội dung cơ bản là: Đầu tư; sử dụng và duy trì, bảo 

quản. Bên cạnh đó, học viên được trao dồi các kỹ năng quản lý về cơ sở  vật chất 

và thiết bị giáo dục như: xây dựng kế hoạch và lập hồ sơ quản lý hệ thống thiết bị 

giáo dục, tham mưu- lãnh đạo – chỉ đạo và kiểm tra trong quá trình xây dựng và 

quản lý cơ sở  vật chất, thiết bị giáo dục ,… Đồng thời, học phần cũng quan tâm 

hướng dẫn học viên phát triển khả năng phân tích các vấn đề trong thực tiễn quản 

lý cơ sở  vật chất và thiết bị giáo dục cho sát hợp với điều kiện và hoàn cảnh của 

đơn vị. 

11. EDM 6029: Quản lý tài chính trong giáo dục - 3 tín chỉ 

Học phần tiên quyết: Không 

Tóm tắt nội dung: Tài chính trong giáo dục và quản lý tài chính trong giáo 

dục như nguyên tắc phân bổ và sử dụng hiệu quả tài chính trong giáo dục cũng như 

vấn đề thu chi và các quy định về tài chính giáo dục nói chung, trường học nói 

riêng. Những biện pháp quản lý tài chính giáo dục. Cơ sở  vật chất và trang thiết bị 

cho hoạt động giáo dục và dạy học. 
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Giáo dục không chỉ là lĩnh vực phúc lợi mà nó là một «ngành kinh tế» 

chuyên biệt vì hoạt động của nó cần chi phí và có sự đầu tư. Bài toán chi phí lợi ích 

và hiệu quả và phát triển kinh tế, tác động qua lại của giáo dục và phát triển kinh tế. 

Nội dung chuyên đề cũng phân tích chi phí/ lợi ích giáo dục ở các khía cạnh vĩ mô. 

12. EDM 6030: Quản lý sự thay đổi trong giáo dục - 3 tín chỉ 

Học phần tiên quyết: Không 

Tóm tắt nội dung: Nội dung cơ bản của chuyên đề là trình bày lý thuyết 

quản lý sự thay đổi với 3 giai đoạn chủ yếu và 4 bước cơ bản. Cụ thể hóa 11 bước 

thực hiện quản lý sự thay đổi với 1 sự thay đổi cụ thể. Chuyên đề cũng trình bày 

các trạng thái tâm lý khi thực hiện thay đổi và các phương pháp giải tỏa sự phản 

ứng sự thay đổi. Chuyên để đề cập đến việc vận dụng lý thuyết quản lý sự thay đổi 

vào quản lý giáo dục, quản lý nhà trường trong môi trường chuyển đổi cơ chế và 

bối cảnh mới. 

3. EDM 6032: Quản lý quá trình dạy học trong nhà trường – 3 tín chỉ 

Học phần tiên quyết: Không 

Tóm tắt nội dung: Vai trò của Chương trình ở trường phổ thông; Tầm quan 

trọng đảm bảo sự gắn kết giữa Chương trình, Dạy và Học: Lãnh đạo ngang hàng; 

Tổng quan về lãnh đạo phát triển Chương trình; Giám sát và đánh giá việc dạy; 

Lãnh đạo Chương trình dạy học: Hiệu trưởng và Lãnh đạo trung gian (GV). 

14. EDM 6033: Đo lường và Đánh giá trong giáo dục - 3 tín chỉ 

  Học phần tiên quyết: Không 

 Tóm tắt nội dung: Đo lường và Đánh giá trong dạy học là học phần cung 

cấp cho học viên những lý thuyết cơ bản và cập nhật về đo lường và đánh giá trong 

giáo dục nói chung và trong dạy học nói riêng. Thông qua học phần, học viên có 

thể vận dụng lý thuyết để lập kế hoạch và triển khai một kỳ đánh giá bằng việc xác 

định mục đích đo lường và đánh giá, tiêu chí đánh giá, lựa chọn phương pháp đánh 

giá, thiết kế câu hỏi và bài kiểm tra đánh giá... Vận dụng lý thuyết khảo thí để phân 

tích, đánh giá kết quả của bài kiểm tra từ đó đưa ra những kết luận về năng lực của 

người học làm cơ sở cho ra quyết định điều chỉnh, cải tiến quá trình dạy - học; hiệu 

chỉnh câu hỏi và bài kiểm tra. Sử dụng được các kĩ thuật đánh giá lớp học trong dạy 

học nhằm cải tiến chất lượng của hoạt động dạy học. 
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15. EDM 6034: Quản lý thông tin trong giáo dục – 3 tín chỉ 

Học phần tiên quyết: Không 

Tóm tắt nội dung: Vai trò của máy tính trong công tác quản lý nói chung và 

quản lý giáo dục nói riêng. Tin học văn phòng và khai thác mạng. Các phần mềm 

quản lý thông dụng trong giáo dục nói chung, nhà trường nói riêng nhằm nâng cao 

chất lượng quản lý.   

16. EDM 6035: Xây dựng sứ mệnh và quản lý chiến lược  – 3 tín chỉ 

Học phần tiên quyết: Không 

Tóm tắt nội dung: Học phần gồm 2 giai đoạn; giai đoạn đầu học viên sẽ 

được cung cấp các kiến thức về vấn đề lập kế hoạch chiến lược và quản lý chiến 

lược như : Khái niệm, các thành tố, các bước lập kế hoạch chiến lược, quản lý 

chiến lược ; Giai đoạn 2 học viên luyện tập phát triển kế hoạch chiến lược của 

trường mình như xây dựng các thành tố của kế hoạch chiến lược: viễn cảnh, giá trị, 

sứ mạng, phân tích SWOT..,Sau từng phần đánh giá thực được sử dụng để giúp học 

viên đánh giá mức độ hiểu biết và kỹ năng đã được hình thành nhằm xây dựng một 

kế hoạch chiến lược có hiệu quả. Học viên hiểu và biết các yêu cầu, các kĩ thuật 

quản lý quá trình thực hiện kế hoạch chiến lược. 

17. EDM 6036: Xu thế phát triển của giáo dục Việt Nam - 3 tín chỉ 

Học phần tiên quyết: Không 

Tóm tắt nội dung: Lịch sử giáo dục Việt Nam gắn với lịch sử của dân tộc. 

Tiến trình phát triển giáo dục và hệ thống giáo dục Việt Nam có thể lấy mốc 1076 

trở lại đây bao gồm các giai đoạn: nền giáo dục theo motiv Trung Quốc (Nho giáo) 

chuyển sang một nền giáo dục theo motiv Pháp và giáo dục cách mạng giai đoạn 

1945 – 1975 đến nay là nội dung cơ bản của Học phần này. Chuyên đề này trình 

bày cả nội dung cơ bản các quan điểm phát triển GD&ĐT của Việt Nam trong giai 

đoạn trước mắt và định hướng chiến lược phát triển GD Việt Nam những thập niên 

đầu thế kỷ 21. 

18. Ngoại ngữ học thuật (3 tín chỉ) 

 Học phần tiên quyết: ENG 5001- Tiếng Anh cơ bản 

Tóm tắt nội dung: Người học sẽ được trang bị các kiến thức đặc thù về 

ngoại ngữ cho các nghiên cứu sinh sư phạm Toán. Sau khi học xong chương trình 

này, người học về cơ bản có thể đọc một cách tương đối thành thạo các tài liệu 
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thuộc chuyên ngành và có khả năng viết các công trình khoa học bằng ngoại ngữ 

được học để thông báo các kết quả nghiên cứu. 

19. EDM 6037: Sự phát triển các quan điểm giáo dục hiện đại - 3 tín chỉ 

Học phần tiên quyết: Không 

Tóm tắt nội dung: Cùng với lịch sử phát triển giáo dục, các quan điểm, triết 

lý giáo dục cũng có những thay đổi theo tiến trình lịch sử. Nội dung chuyên đề 

cũng bao gồm cả việc lý giải sự phát triển các triết lý giáo dục từ giáo dục tinh hoa 

sang giáo dục đại chúng và tiến tới một xã hội học tập. Triết lý trên gắn với các 

quan điểm giáo dục của các triết gia, nhà hoạt động chính trị và những nhà giáo dục 

và quản lý giáo dục. Nội dung chuyên đề này cũng đề cập đến các quan điển giáo 

dục hiện đại đang thịnh hành ở thế giới và Việt Nam. 

20. EDM 6038: Phân hóa và bình đẳng xã hội trong giáo dục - 3 tín chỉ 

Học phần tiên quyết: Không 

Tóm tắt nội dung: Nhà trường là một xã hội thu nhỏ; hệ thống giáo dục là 

một hệ con của hệ thống xã hội. Giáo dục không thể tồn tại trong chân không, nó 

luôn luôn chịu sự tác động của các yếu tố xã hội và nó phát triển trong mối quan hệ 

căn bằng động với các yếu tố xã hội. Nội dung Học phần góp phần làm sáng tỏ các 

vấn đề nêu trên. Nội dung chuyên đề cũng đi phân tích bản chất phân hóa và bình 

đẳng giáo dục gắn với thiết chế nhà nước và quan điểm phát triển giáo dục của từng 

quốc gia và bối cảnh KH – XH và xu thế toàn cầu hóa. 

21. EDM 6039: Giáo dục so sánh – 3 tín chỉ 

Học phần tiên quyết: Không 

Tóm tắt nội dung: Lý luận và phương pháp của giáo dục học so sánh; một 

số chỉ số so sánh trong giáo dục và các trường hợp so sánh giáo dục và quản lý giáo 

dục cụ thể trong khu vực hoặc một vài điển hình của thế giới. Xu thế chung của 

giáo dục và quản lý giáo dục, xu thế phát triển giáo dục trong những năm tới được 

nhìn nhận trong mối quan hệ so sánh giáo dục và quản lý giáo dục. 

22. EDM 6040: Quản lý hệ thống giáo dục quốc dân và quản lý nhà trường - 3 TC 

Học phần tiên quyết: Không       

Tóm tắt nội dung: Nội dung cơ bản của chuyên đề là trình bày sự hình thành 

và phát triển HTGDQD của nước ta qua các thời kỳ lịch sử. Phân tích các yếu tố tác 

động lên sự phát triển của hệ thống giáo dục quốc dân; Cơ cấu các bậc học, ngành 
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học, cấp học và các loại hình nhà trường với những đặc điểm qua các lần cải cách 

giáo dục. Nêu phương hướng xây dựng hệ thống các cơ sở giáo dục và hệ thống 

GDQD. Chuyên đề cũng đề cập đến cơ cấu tổ chức – bộ máy quản lý HT GD của 

Việt Nam nói chung, đối với các loại hình nhà trường nói riêng. Các cấp quản lý từ 

trung ương đến địa phương với cơ chế phân cấp, phân quyền theo các văn bản pháp 

quy của Nhà nước. 

Phân tích các chức năng quản lý cơ bản của khoa học quản lý khi quản lý 

một nhà trường hiệu quả. 

23. EDM 6044: Xây dựng và quản lý dự án giáo dục – 3 tín chỉ 

Học phần tiên quyết: Không 

    Tóm tắt nội dung: Sau khóa học, học viên nắm vững kiến thức về quản lý dự 

án giáo dục; Cải thiện các kĩ năng ra quyết định, kĩ năng lãnh đạo của một trưởng 

dự án; Ứng dụng một cách hệ thống các kiến thức, kĩ năng học được vào dự án của 

riêng mình. Đồng thời, học viênáp dụng các phương pháp quản lí dự án giáo dục 

vào thực tiễn; Có kinh nghiệm về các nhân tố thành công trong việc hoạch định và 

giám sát dự án giáo dục – và đặc biệt là các nhân tố con người trong quản lí dự án 

giáo dục; 

24. EDM 6046: Lý luận quản lý - 3 tín chỉ 

Học phần tiên quyết: Không 

Tóm tắt nội dung: Lý luận quản lý giáo dục là học phần cung cấp cho người 

học những cơ sở lý luận nền móng của khoa học quản lý giáo dục ; Sự hình thành 

các lý thuyết quản lý giáo dục cũng như khoa học quản lý giáo dục ; Nội dung cơ 

bản của từng lý thuyết và đánh giá ưu điểm cũng như những hạn chế của từng lý 

thuyết, trên cơ sở đó người học có thể liên hệ vận dụng các lý thuyết vào thực tiễn 

quản lý giáo dục. 

Hà Nội, ngày        tháng        năm 2015 

                    HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

            PGS.TS. Lê Kim Long 
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN/ CHUYÊN ĐỀ 

TÊN HỌC PHẦN: Tâm lý học ứng dụng trong tổ chức và quản lý giáo dục 

1. Thông tin về đơn vị đào tạo 

- Trường: Đại học Giáo dục - ĐHQGHN 

- Khoa: Quản lý giáo dục 

- Bộ môn:  

2. Thông tin về học phần 

     -    Tên học phần: Tâm lý học ứng dụng trong tổ chức và quản lý giáo dục 

- Mã học phần: EDM 6001 

- Học phần bắt buộc /tự chọn: Bắt buộc 

- Số lượng tín chỉ: 3 tín chỉ 

3. Mục tiêu và chuẩn năng lực (góp phần vào chuẩn đầu ra) cần hình thành 

3.1. Mục tiêu chung: Trang bị cho người học những kiến thức và kĩ năng tâm lý 

ứng dụng trong quản lý giáo dục (Hành vi, Nhóm và Hoạt động nhóm). 

3.2. Chuẩn năng lực:  

3.2.1. Kiến thức: Giải thích được vai trò của tâm lý đối với sự thành công của tổ 

chức nói chung, nhà trường nói riêng. Phân tích và giải thích được những yếu tố 

nào quy định tâm lý của tổ chức. 

3.2.2. Kỹ năng: Sử dụng được những kĩ năng điều chỉnh các yếu tố tâm lý phục vụ 

mục tiêu quản lý giáo dục trong các tình huống biến ngẫu nhiên. 

3.2.3. Thái độ: Có thái độ cởi mở, tiếp cận cái mới, có tư duy phê phán và có tinh 

thần học hỏi. 

3.2.4. Mục tiêu khác: Tích hợp được những kiến thức, kĩ  năng  quản lý và tâm lý học 

vào thực tiễn quản lý giáo dục. Chia sẻ với đồng nghiệp về những vấn đề đã vận dụng 

thành công hoặc thất bại, hình thành năng lực tự học ngay trong công việc. 

4. Nội dung học phần 

4.1 Tóm tắt  
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Môn học này được thiết kế trên tiếp cận nghiên cứu hành vi của con người 

trong tổ chức giáo dục. Chỉ rõ những lý thuyết nào chi phối hành vi của con người 

trong tổ chức; Những thành tố nào cấu thành nên tâm lý tổ chức; Làm thế nào để 

tác động đến các thành tố đó phục vụ hiệu quả cho các mục tiêu của tổ chức? 

4.2 Nội dung cụ thể  

Thứ 

tự 
Mục tiêu Nội dung 

Thời 

lượng 
Ghi chú 

1 Kết thúc chương, học 

viên cần phải: 

Lý giải được sự khác 

biệt tất yếu của cá 

nhân; Rút ra được 

bài học quản lý vận 

dụng vào thực tiễn. 

2. Tính cách, tự ý 

thức và các hình thức 

thể hiện: thái độ, 

năng lực, cảm xúc 

Phần thứ nhất: Hành vi cá nhân 

trong tổ chức 

Chương 1: Sự khác biệt cá nhân 

trong tổ chức 

1.1. Các chiều khác biệt 

1.2. Tính cách, tự ý thức và các hình 

thức thể hiện: thái độ, năng lực, cảm 

xúc 

1.3. Bài học quản lý 

15 giờ 

tín chỉ 

4 giờ 

tín chỉ 

 

 

 

 

 

 

2 Kết thúc chương, học 

viên cần phải: 

Giải thích được 

những quy luật trong 

tri giác và quy kết cá 

nhân trong tổ chức, 

từ đó rút ra những 

biện pháp khắc phục 

những ảnh hưởng 

tiêu cực của chúng. 

Chương 2: Tri giác và quy kết 

2.1. Mô hình xử lý thông tin xã hội  

2.2. Sự rập khuôn 

2.3. Tiên đoán tự hoàn thành 

2.3. Quy kết nguyên  nhân 

 

4 giờ 

tín chỉ 

 

 

3 Kết thúc chương, học 

viên cần phải: 

Biết vận dụng các kĩ 

thuật tạo động cơ để 

Chương 3. Động cơ và động viên 

3.1. Khái quát về động cơ 

3.2. Các thuyết nhu cầu về động cơ 

3.3. Tiếp cận công việc trong hình 

4 giờ 

tín chỉ 
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lôi cuốn, động viên . thành động cơ 

3.4. Tiếp cận xác định mục tiêu trong 

hình thành động cơ 

4 Kết thúc chương, học 

viên  cần phải: 

Biết sử dụng phản 

hồi và hệ thống khen 

thưởng để nâng cao 

hiệu quả công việc. 

Chương 4: Nâng cao hiệu quả công 

tác trên cơ sở thông tin phản hồi và 

khen thưởng 

4.1. Quá trình phản hồi và 

phản hồi phi truyền thống  

4.2. Hệ thống khen thưởng 

3 giờ 

tín chỉ 

 

 

5 Kết thúc chương, học 

viên  cần phải: 

Đề xuất được những 

biện pháp để khắc 

phục những đe dọa 

do tâm lý nhóm gây 

ra. 

Phần thứ hai:  Nhóm và những vấn 

đề tâm lý nhóm 

Chương 5: Nhóm 

5.1. Định nghĩa, loại hình, chức 

năng 

5.2. Quá trình phát triển nhóm chính 

thức 

5.3. Vai trò và chuẩn mực 

5.4. Những đe dọa đối với tính hiệu 

nghiệm của nhóm 

15 giờ 

tín chỉ 

4 giờ 

tín chỉ 

 

6 Kết thúc chương, học 

cần phải: 

Giải thích được tính 

tất yếu của xung đột 

trong tổ chức và biết 

vận dụng các 

phương pháp giải 

quyết xung đột phù 

hợp. 

 

Chương 6: Quyền lực, chính trị, 

xung đột và thương thảo 

6.1. Chiến thuật gây ảnh hưởngtrong 

tổ chức 

6.2. Quyền lực xã hội và sự ủy quyền 

6.3. Chính trị trong tổ chức và quản 

lý ấn tượng 

6.4. Xung đột trong tổ chức và quản 

lý xung đột 

6.5. Thương thảo 

4 giờ 

tín chỉ 

 

7 Kết thúc chương, học Chương 7. Quyết định cá nhân và 4 giờ  
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viên cần phải: 

Trình bày được 

những vấn đề tâm lý 

của quá trình ra 

quyết định,; biết sử 

dụng các phương 

pháp ra quyết định 

hiệu quả. 

quyết định nhóm  

7.1. Bản chất của ra quyết định 

7.2. Phân loại quyết định theo “vấn 

đề’ và “giải pháp” 

7.3. Mô hình duy lý của việc ra quyết 

định 

7.4. Các phương pháp tâm lý trong 

ra quyết định 

tín chỉ 

8 Kết thúc chương, học 

viên cần phải: 

 

Chương 8: Đội công tác 

8.1. Đội công tác 

8.2. Mô hình về tính hiệu nghiệm 

của đội công tác 

8.3. Các kiểu ( loại hình) đội công 

tác 

8.4. Các đặc trưng của đội công tác 

8.5. Quá trình của đội công tác 

3 giờ 

tín chỉ 

 

9 Kết thúc chương, học 

viên cần phải: 

Giải thích được hoạt 

động giao tiếp truyền 

thông là hoạt động 

chủ đạo của nhà 

quản lý; Phân tích 

được việc sử dụng 

các phương pháp 

GTTT hiệu quả. 

Phần thứ ba: Các quá trình hoạt 

động tâm lý của nhóm 

Chương 9. Giáo tiếp truyền thông 

trong tổ chức 

9.1. Giao tiếp truyền thông với nhà 

quản lý 

9.2. Các kênh giao tiếp truyền thông  

9.3. Giao tiếp truyền thông trong tổ 

chức 

9.4. Các kênh giao tiếp không chính 

thức 

15 giờ 

tín chỉ 

5 giờ 

tín chỉ 

 



70 
 

10 Kết thúc chương, học 

viên cần phải: 

 

Chương 10. Những vấn đề tâm lý 

lãnh đạo 

10.1. Động thái của lãnh đạo 

10.2. Các mô hình và lý thuyết lãnh 

đạo 

5 giờ 

tín chỉ 

 

11 

 

 

 

 

Kết thúc chương, học 

viên cần phải: 

Biết sử dụng các kĩ 

thuật quản lý sự 

căng thẳng 

Chương 11: Quản lý sự căng thẳng 

11.1. Cơ sở của sự căng thẳng 

11.2. Những nhân tố gây căng thẳng 

và kết quả của sự căng thẳng 

11.3. Kỹ thuật làm giảm sự căng 

thẳng 

5 giờ 

tín chỉ 

 

 

 

 

 

5. Phương pháp, hình thức dạy học: Thuyết trình+ xemina+ làm việc nhóm 

5.1 Phân bổ thời lượng: theo hình thức dạy học 

 Lý thuyết: 40% 

 Thực hành/làm việc nhóm: 30% 

 Hướng dẫn tự học, nghiên cứu: 30% 

5.2. Các phương pháp dạy học chủ yếu 

6. Học liệu: 

6.1. Tài liệu chính (từ 2 đến 4 tài liệu) 

1. Robert N.Lussier,Human Relation in Organisation,Mc Graw-Hill, 2001 

2. Stephen P.Robbins, Timothy A. Judge,Organisational Behavior,Pearson 

Prentice Hall,2007 

3. Jonh Hassard,Sociology and Organisation Theory, Cambridge University 

press , 1995 

6.2. Tài liệu tham khảo (nên tài liệu mới) 

1. Nguyễn Đình Xuân, Vũ Đức Đán , Giáo trình tâm lý học quản lý, NXB 

ĐHQG HN 1997 

2. Vũ Dũng , Tâm lý học quản lý, HN, 2009 
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7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá 

Hình 

thức 

Tính chất của 

nội dung 

kiểm tra 

Mục đích kiểm tra 
Trọng 

số 

Đánh 

giá 

thường 

xuyên 

Lý thuyết  Kiểm tra kiến thức học phần 10 % 

Bài tập 

cá nhân 

Lý thuyết và 

kỹ năng 

Đánh giá khả năng vận dụng lý thuyết vào thực 

tiễn và các phẩm chất trí tuệ; kỹ năng viết khoa 

học 

10% 

Bài tập 

nhóm 
Kỹ năng 

Đánh giá khả năng tổng hợp kiến thức của 

nhóm và Đánh giá kỹ năng phối kết hợp trong 

làm việc nhóm để tạo ra được sản phẩm có ý 

nghĩa. 

20% 

Bài thi 

hết môn 
Tổng hợp 

Năng lực vận dụng, giải thích…. các vấn đề 

của thực tiễn bằng kiến thức chuyên môn và 

đưa ra được giải pháp hiệu quả (thông qua 

nghiên cứu) 

60% 

 

+ Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, KT – ĐG 

Hoàn thiện bài tập theo yêu cầu về hình thức, nội dung và mục đích của kiểm tra 

đánh giá. 

   CHỦ NHIỆM KHOA                                          CHỦ NHIỆM BỘ MÔN 

 

 

PGS. TS. Trịnh Văn Minh  
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN/ CHUYÊN ĐỀ 

TÊN HỌC PHẦN:  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC 

1. Thông tin về đơn vị đào tạo 

- Trường: Đại học Giáo dục - ĐHQGHN 

- Khoa: Quản lý giáo dục 

- Bộ môn: ……………………. 

2. Thông tin về học phần 

- Tên học phần: Phương pháp nghiên cứu khoa học trong quản lý giáo dục 

- Mã học phần: EDM 6025 

- Học phần bắt buộc / tự chọn: bắt buộc 

- Số lượng tín chỉ: 3 

- Học phần tiên quyết:  

3. Mục tiêu và chuẩn năng lực (góp phần vào chuẩn đầu ra) cần hình thành 

3.1. Mục tiêu chung: 

Sau khi học xong học phần này, học viênsẽ hệ thống được những kiến thức 

cơ bản của phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, vận dụng chúng để thiết 

kế, triển khai nghiên cứu theo quy trình chặt chẽ, ứng dụng vào xây dựng đề cương 

nghiên cứu cho một đề tài trong khuôn khổ luận văn tốt nghiệp thạc sĩ.  

3.2. Chuẩn năng lực: 

3.2.1. Kiến thức: 

Sau khi kết thúc học phần, học viên: 

 Hiểu được, bản chất logic của nghiên  cứu khoa học trong khoa  học giáo dục, 

đặc biệt trong QLGD; 

 Hiểu được ý nghĩa của từng khái niệm trong cấu trúc logic; 

 Hiểu được vai trò quan trọng của “sự kiện khoa học” hay “vấn đề nghiên 

cứu” của một đề tài KHGD; 

 Hiểu được vai trò “câu hỏi nghiên cứu” và “giả thuyết khoa học” trong nghiên 

cứu khoa học giáo dục, đặc biệt trong QLGD; 

 Hiểu được vai trò các “cách tiếp cận” (approach) hay phương pháp, kỹ thuật 

nghiên cứu nhằm thu thập dữ liệu có giá trị và có tính chính xác; 

 Hiểu được tầm quan trọng của các phương pháp chọn mẫu nghiên cứu trong 

KHGD, QLGD; 

 Hiểu được các lĩnh vực và loại hình nghiên cứu trong KHGD, QLGD. 
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3.2.2. Kỹ năng: 

 Xác định và phát biểu được vấn đề nghiên cứu (cấp thiết, có tính thời sự và 

khả thi), đối tượng, mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu và đặt tên đề tài chuẩn 

xác; 

 Lựa chọn và sử dụng linh hoạt, hiệu quả các phương pháp nghiên cứu trong 

khoa học giáo dục; 

 Thiết kế qui trình thu thập và xử lý thông tin phù hợp với mục đích và 

phương pháp nghiên cứu : thu thập tài liệu, nghiên cứu lý luận, xác định đối 

tượng nghiên cứu, đối tượng khảo sát, mẫu nghiên cứu; 

 Xây dựng đề cương nghiên cứu; 

 Viết và trình bày 1 báo cáo nghiên cứu trong khoa học giáo dục hoàn chỉnh; 

 Đánh giá đúng giá trị của một công trình nghiên cứu đích thực. 

3.2.3. Thái độ: 

 Hình thành thái độ khách quan, nghiêm túc trong nghiên cứu khoa học giáo 

dục; 

 Say mê nghiên cứu và tích cực áp dụng các kết quả nghiên cứu trong khoa 

học giáo dục vào đổi mới quá trình dạy học, phương pháp dạy học. 

3.2.4. Mục tiêu khác: 

 Phát triển tư duy khoa học (khả năng phê phán, suy luận, lô gíc ...) 

 Nâng cao kỹ năng viết theo văn phong khoa học. 

4. Nội dung học phần  

4.1 Tóm tắt 

 “Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục” là học phần bắt buộc trong 

chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành QLGD. Học phần được thiết kế với thời 

lượng 2 tín chỉ và nhằm mục đích cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng 

thực hiện các loại hình nghiên cứu trong lĩnh vực QLGD như tiểu luận, luận văn tốt 

nghiệp, báo cáo khoa học, bài báo khoa học. Học phần được thiết kế theo các nội 

dung cơ bản sau: 

• Hệ thống các khái niệm trọng tâm của PPNCKH : Khoa học, nghiên cứu 

khoa học, các quan điểm tiếp cận về nghiên cứu khoa học giáo dục, QLGD, các 

lĩnh vực nghiên cứu khoa học trong QLGD. Một số nguyên tắc, yêu cầu khi thực 

hiện đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục. 

• Đặc điểm và phân loại các nhóm phương pháp nghiên cứu trong khoa học 

giáo dục nói chung và QLGD nói riêng. 
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• Lựa chọn và triển khai một số phương pháp nghiên cứu trong khoa học giáo 

dục và QLGD 

• Kĩ thuật xử lý số liệu và phân tích kết quả. 

• Quy trình tiến hành một công trình nghiên cứu khoa học giáo dục, thiết kế đề 

cương nghiên cứu. 

• Trình bày một công trình nghiên cứu khoa học giáo dục dưới các hình thức 

khác nhau như tiểu luận, luận văn tốt nghiệp, báo cáo khoa học, bài báo khoa học. 

• Tiêu chí đánh giá và đánh giá một nghiên cứu khoa học giáo dục. 

Học phần sẽ được thực hiện dưới hình thức đan xen các phần lý thuyết và thực 

hành, trong đó hoạt động thực hành chiếm phần lớn thời lượng học phần và dưới 

các hình thức khác nhau như cá nhân, nhóm, xê mi na ... 

4.2 Nội dung cụ thể 

Thứ 

tự 
Mục tiêu Nội dung 

Thời 

lượng 

Ghi 

chú 

1 Kết thúc chương, 

học viên cần phải: 

hệ thống hóa và 

phân tích bản chất 

các khái niệm cơ 

bản về khoa học, 

nghiên cứu khoa 

học và nghiên cứu 

khoa học giáo dục. 

Phân tích các nội 

dung và quan điểm 

tiếp cận trong 

nghiên cứu khoa 

học giáo dục 

Chương 1: Những vấn đề chung về 

khoa học và nghiên cứu khoa học giáo 

dục 

1.1. Khoa học 

1.1.1. Khái niệm khoa học 

1.1.2. Phân loại khoa học 

1.1.3. Khoa học giáo dục 

1.2. Nghiên cứu khoa học  

1.2.1. Khái niệm nghiên cứu khoa học 

1.2.2. Phân loại nghiên cứu khoa học 

1.3. Nghiên cứu khoa học giáo dục 

1.3.1. Khái niệm nghiên cứu khoa học 

giáo dục 

1.3.2. Nhiệm vụ của nghiên cứu khoa 

học giáo dục 

1.3.3. Các lĩnh vực nghiên cứu khoa học 

giáo dục (QLGD) 

10 

giờ 

tín 

chỉ 
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1.3.4. Các quan điểm tiếp cận nghiên 

cứu khoa học giáo dục 

1.3.5. “Vấn đề nghiên cứu” hay “sự kịện 

khoa học” trong khoa học giáo dục 

2 

 

 

 

 

Kết thúc chương, 

học viên cần phải: 

hệ thống hóa được 

khái niệm, đặc 

điểm, phân loại 

phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học giáo dục. Vận 

dụng thiết kế các 

công cụ nghiên cứu 

tương ứng với các 

phương pháp, thực 

hành trên lớp. 

 

Chương 2: Phương pháp và kĩ thuật 

triển khai nghiên cứu khoa học giáo 

dục 

2.1. Đặc điểm của phương pháp 

nghiên cứu khoa học giáo dục 

2.2. Phân loại phương pháp nghiên 

cứu khoa học giáo dục 

2.2.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý 

luận 

2.2.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu 

thực tiễn 

2.3. Kỹ thuật triển khai nghiên cứu, 

thập dữ liệu, thông tin  

2.3.1. Quan sát 

2.3.2. Điều tra, phỏng vấn 

2.3.3. Thực nghiệm 

2.3.4. Khảo nghiệm, thử nghiệm 

2.3.5. Tổng kết kinh nghiệm 

2.3.6. Chuyên gia 

10 

giờ 

tín 

chỉ 

 

3 Kết thúc chương, 

học viên cần phải: 

Nêu được các bước 

thực hiện một đề tài 

nghiên cứu khoa 

học giáo dục. Vận 

dụng viết đề cương 

nghiên cứu cho một 

Chương 3. Quy trình tiến hành một đề 

tài nghiên cứu Khoa học Giáo dục 

3.1. Xác định vấn đề nghiên cứu 

3.2.     Tổng quan nghiên cứu 

3.3. Xây dựng cơ sở lý luận của đề tài 

3.4. Xây dựng đề cương nghiên cứu 

15 

giờ 

tín 

chỉ 
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đề tài cụ thể. 3.4.1. Tên đề tài 

3.4.2. Lý do chọn đề tài 

3.4.3. Câu hỏi nghiên cứu, giả thuyết 

khoa học 

3.4.4. Mục đích nghiên cứu 

3.4.5. Xác định đối tượng, khách thể 

nghiên cứu, đối tượng khảo sát, phạm vi 

nghiên cứu (không gian, thời gian), mẫu 

khảo sát 

3.4.6. Nhiệm vụ nghiên cứu 

3.4.7. Xác định phương pháp nghiên cứu 

và các kỹ thuật thu thập thông tin 

3.4.8. Kết quả dự kiến và hướng nghiên 

cứu tiếp theo (nếu có) 

3.4.9. Xây dựng kế hoạch nghiên cứu 

3.4.10.  Xây dựng cấu trúc báo cáo 

kết quả nghiên cứu của đề tài 

4 Kết thúc chương, 

học viên cần phải: 

+ Nhắc lại kiến 

thức xác suất thống 

kê cơ bản, quy trình 

xử lý số liệu, các 

chỉ số đánh giá chất 

lượng câu hỏi và đề 

kiểm tra.  

+ Thực hành tính 

toàn với câu hỏi và 

đề kiểm tra cụ thể. 

+ Trình bày những 

nét cơ bản về lý 

Chương 4. Xử lý, phân tích và trình 

bày kết quả nghiên cứu 

4.1.    Phân loại và xử lí thông tin 

4.1.1. Thông tin định tính 

4.1.2. Thông tin định lượng 

4.2. Trình bày kết quả nghiên cứu 

(viết báo cáo) 

4.2.1. Ngôn ngữ của báo cáo 

4.2.2. Bố cục của báo cáo 

4.2.3. Đánh số chương, mục của báo cáo 

4.2.4. Trình bày tài liệu tham khảo 

4.2.5. Trích dẫn khoa học trong báo cáo  

10 

giờ 

tín 

chỉ 

 



77 
 

thuyết khảo thí cổ 

điển và hiện đại, 

bước đầu làm quen 

với việc sử dụng 

phần mềm phân 

tích theo mô hình 

Rasch 

4.2.6. Viết tóm tắt báo cáo 

4.3. Một số hình thức báo cáo nghiên 

cứu khoa học  

4.3.1. Tiểu luận 

4.3.2. Luận văn  

4.3.3. Bài báo khoa học 

4.3.4. Báo cáo khoa học 

 

5. Phương pháp, hình thức dạy học 

5.1 Phân bổ thời lượng:theo hình thức dạy học 

 Lý thuyết: 10 

 Thực hành/làm việc nhóm: 18 

 Hướng dẫn tự học, nghiên cứu: 2 

5.2. Các phương pháp dạy học chủ yếu: 

- Phương pháp thuyết trình kết hợp hỏi đáp, trao đổi 

- Phương pháp làm việc nhóm 

6. Học liệu: 

6.1. Tài liệu chính: 

[1]. Vũ Cao Đàm, “Phương pháp luận nghiên cứu khoa học”, NXB KHKT, 2005 

[2]. Lưu Xuân Mới, “Phương pháp luận nghiên cứu khoa học”, NXB ĐHSP, 2003. 

[3]. Phạm Viết Vượng, “Phương pháp luận nghiên cứu khoa học” NXB ĐHQG Hà 

Nội, 2004 

6.2. Tài liệu tham khảo: 

1. Tạp chí Khoa học giáo dục  

2. Luận văn tốt nghiệp chuyên ngành QLGD trường ĐHGD-ĐHQGHN.  

3. Louis Cohen & Lawrence Manion (1994), “Research methods in Education” 

(4th edition), Routledge, London & NewYork. 

4. University of New England (UNE) (2004), “Research methods in education” 

(Module 1-3), UNE, Armidale, AUS.  

 

7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá 
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Hình 

thức 

Tính chất 

của nội 

dung kiểm 

tra 

Mục đích kiểm tra Trọng số 

Bài tập 

cá nhân 

Lý thuyết 

và kỹ năng 

Đánh giá khả năng vận dụng lý thuyết vào 

thực tiễn và các phẩm chất trí tuệ; kỹ năng 

viết khoa học 

20% 

Bài tập 

nhóm 
Kỹ năng 

Đánh giá khả năng tổng hợp kiến thức của 

nhóm và Đánh giá kỹ năng phối kết hợp 

trong làm việc nhóm để tạo ra được sản 

phẩm có ý nghĩa. 

20% 

Bài thi 

hết môn 
Tổng hợp 

Năng lực vận dụng, giải thích…. các vấn đề 

của thực tiễn bằng kiến thức chuyên môn và 

đưa ra được giải pháp hiệu quả (thông qua 

nghiên cứu) 

60% 

 

+ Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, KT – ĐG: Hoàn thiện bài tập theo yêu cầu về 

hình thức, nội dung và mục đích của kiểm tra đánh giá. 

Nội dung Tiêu chí đánh gia 

Nội dung 1  

Bài tập cá nhân 

 Hình thức (20% điểm): 

- Ngôn, rõ ràng, diễn đạt lô gic, dễ hiểu. 

- Đánh máy trên khổ giấy A4 (lề trên 2,5, dưới 3cm, phải 2 cm, 

trái 2,5 cm), dài từ 3-5 trang. 

 Nội dung (80% điểm):  

- Trả lời đúng vấn đề, không chép lại y nguyên, ví dụ minh họa 

của cá nhân đúng với yêu cầu, nội dung phong phú, lôgic, 

sáng tạo. 

- Có trích dẫn tài liệu tham khảo 
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Các nội dung 2, 

3 

Bài tập nhóm  

 Hình thức: (20% điểm)  

- Trình bày bằng PPT rõ ràng, dễ hiểu, có minh họa hình thức 

- Mỗi thành viên trình bày 1 phần 

- Biên bản làm việc nhóm với phân công công việc cho từng 

thành viên và kết quả thực hiện được. 

 Nội dung: (80% điểm) 

- Sản phẩm đúng như yêu cầu về nội dung 

- Vấn đề nghiên cứu mang tính thời sự, thiết thực. 

- Đặt vấn đề hợp lí 

- Có đầy đủ các bước xây dựng đề cương 

- Ví dụ minh họa rõ ràng 

- Trích dẫn tài liệu hợp lí. 

Xây dựng đề 

cương chi tiết 

KLTN 

Bài tập hết môn 

 Hình thức: (20%) 

- Đánh máy trên giấy A4 

- Hành văn mạch lạc rõ ràng, ngắn gọn. 

 Nội dung: (80%) 

- Đáp ứng tốt yêu cầu của một đề cương khóa luận tốt nghiệp 

có đầy đủ các mục. 

- Chi tiết đến từng mục nhỏ về nội dung. 

- Có phần tài liệu tham khảo hợp lí 

 

     CHỦ NHIỆM KHOA                  CHỦ NHIỆM BỘ MÔN 

 

 

 

  PGS.TS. Trịnh Văn Minh    
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN/ CHUYÊN ĐỀ 

TÊN HỌC PHẦN: Lý luận quản lý giáo dục 

1. Thông tin về đơn vị đào tạo 

- Trường: Đại học Giáo dục - ĐHQGHN 

- Khoa: Quản lý giáo dục 

- Bộ môn: Lý luận 

2. Thông tin về học phần 

- Tên học phần: Lý luận quản lý giáo dục 

- Mã học phần: EDM 6026 

- Học phần bắt buộc / tự chọn: Bắt buộc 

- Số lượng tín chỉ: 3 

- (Các) học phần tiên quyết:  

3. Mục tiêu và chuẩn năng lực (góp phần vào chuẩn đầu ra) cần hình thành 

3.1. Mục tiêu chung: Trang bị cho người học nền lý luận vững chắc về khoa học 

quản lý giáo dục, biết liên hệ và vận dụng vào thực tiễn quản lý giáo dục. 

3.2. Chuẩn năng lực:  

3.2.1. Kiến thức: Chiếm lĩnh được các khái niệm cơ bản và các lý thuyết về quản lý 

giáo dục. 

3.2.2. Kỹ năng: Phân tích được sự hình thành và mối quan hệ của các lý thuyết 

quản lý giáo dục; Biết vận dụng lý thuyết vào giải quyết những vấn đề thực tiễn. 

3.2.3. Thái độ: Có thái độ phê phán, cởi mở tiếp cận các lý thuyết quản lý giáo dục 

và có tinh thần học hỏi. 

3.2.4. Mục tiêu khác: Phát triển tầm nhìn và năng lực thực hiện của cán bộ quản lý 

giáo dục trong thực tiễn quản lý giáo dục. 

4. Nội dung học phần  

4.1 Tóm tắt:  

Lý luận quản lý giáo dục là môn học cung cấp cho người học nhữngcơ sở lý 

luận nền móng của khoa học quản lý giáo dục; Sự hình thành các lý thuyết quản lý  

cũng như khoa học quản lý giáo dục; Mối quan hệ hữu cơ giữa quản lý giáo dục 
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giáo dục với các lĩnh vực quản lý khác cũng như những đặc thù của quản lý giáo 

dục so sánh với quản lý trong các lĩnh vực khác. Môn học cũng cung cấp cho người 

học những nội dung cơ bản của quản lý giáo dục: quản lý chuyên môn. Quản lý bộ 

máy quản lý con người, quản lý tài lực, cơ sở vật chất, quản lý thông tin trong giáo 

dục, đưa ra những nguyên tắc chung quản lý các nguồn lực này và những đặc thù 

trong quản lý giáo dục, trên cơ sở đó người học có thể liên hệ vận dụng các lý 

thuyết vào thực tiễn quản lý giáo dục. 

4.2 Nội dung cụ thể  

Thứ 

tự 
Mục tiêu Nội dung 

Thời 

lượng 

Ghi 

chú 

 

 

 

1 

Học viên trình 

bày bằng hiểu 

biết của mình về 

sự ra đời các tư 

tưởng QLGD; 

Phân biệt được 

sự khác biệt của 

QLGD với các 

quản lý xã hội, 

kinh tế nói 

chung, có dẫn 

chứng liên hệ với 

thực tiễn. 

Chương 1: Nhập môn 

1.1. Lịch sử phát triển của lý luận 

quản lý giáo dục 

a. Thực tiễn QLGD và sự ra đời của 

các tư tưởng QLGD 

b. Những công trình chủ yếu về QLGD 

c. Sự khác  biệt của QLGD với QL các 

lĩnh vực khác 

d. QLGD là một bộ môn chiết trung-

liên ngành 

e. QLGD với tư cách là một chuyên 

ngành khoa học 

1.2. Quá trình hình thành lý 

luận quản lý giáo dục 

a. Các yếu tố cấu thành lý 

thuyết QLGD 

b. Các mô hình QLGD  

c. Vấn đề “cán bộ quản lý giáo dục”: 

nhà quản lý và nhà chuyên môn 

1.3. Những vấn đề gây tranh cãi về 

quan hệ giữa lý luận QLGD và lý luận 

 5 giờ 

tín chỉ 
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quản lý nói chung 

1.4. Những tiền đề khi xây dựng một 

mô hình lý luận quản lý giáo dục 

2 Phân tích và so 

sánh được các 

mô hình quản lý 

giáo dục 

Chương 2: Các mô hình quản lý giáo 

dục 

2.1. Các mô hình chính quy 

a. Mô hình cấu trúc 

b. Mô hình hệ thống 

c. Mô hình quan liêu 

d. Mô hình duy lý 

e. Mô hình thứ bậc 

2.2. Các mô hình đồng thuận 

a. Mô hình đồng thuận ở các bậc học 

b. Mục tiêu, cấu trúc, môi trường, sự 

lãnh đạo trong mô hình đồng thuận 

2.3. Mô hình “chính trị” 

a. Những đặc trưng cơ bản của mô 

hình 

b. Mô hình chính trị của Baldridge 

c. Mục tiêu, cấu trúc, môi trường và sự 

lãnh đạo trong mô hình chính trị 

2.4. Mô hình chủ quan 

5 giờ 

tín chỉ 

 

 

3 Phân tích được 

các quan điểm 

quản lý giáo dục, 

trình bày được 

mối liên thuộc 

hữu cơ của các 

quan điểm trong 

thực tiễn quản lý. 

Chương 3. Các tiếp cận trong quản 

lý giáo dục 

3.1. Các quan điểm quản lý giáo dục 

a. Quan điểm hiệu quả 

b. Quan điểm kết quả 

c. Quan điểm đáp ứng  

5 giờ 

tín chỉ 
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d. Quan điểm phù hợp 

3.2. Các cách tiếp cận quản lý giáo 

dục 

a. Tiếp cận theo chức năng 

b. Tiếp cận khách thể/đối tượng quản lý 

c. Tiếp cận hành vi/quan hệ con người 

trong QLGD 

d. Tiếp cận quan hệ nhà nước-xã hội 

trong QLGD 

4 Biết vận dụng 

các chức năng 

quản lý chung 

vào đối tượng 

quản lý giáo dục 

 

Chương 4: Các chức năng trong 

quản lý giáo dục 

4.1. Kế hoạch hóa giáo dục 

a. KHH cấp vĩ mô 

b. KHH cấp vi mô 

c. KHH nhà trường 

4.2. Tổ chức trong giáo dục 

a. Tổ chức hệ thống gióa dục quốc dân 

b. Cấu trúc tổ chức cơ quan quản lý 

giáo dục 

c. Cấu trúc tổ chức nhà trường 

d. Phát triển nguồn nhân lực trong giáo 

dục 

4.3. Lãnh đạo trong giáo dục 

a. Nội dung, nhiệm vụ, hoạt động lãnh 

đạo giáo dục 

b. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, 

quản lý giáo dục  

c. Phong cách lãnh đạo trong giáo dục 

4.4. Kiểm tra trong giáo dục 

7 giờ 

tín chỉ 
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a. Nội dung của chức năng kiểm tra 

trong giáo dục 

b. Kiểm tra chất lượng giáo dục 

c. Kiểm tra nội bộ trường học 

d. Thanh tra giáo dục 

5 Trình bày được 

những đặc trưng 

của nhà trường, 

giáo viên, học 

sinh, quá trình sư 

phạm trong bối 

cảnh hiện đại. Từ 

đó nhận diện ra 

được những biến 

đổi trong quản lý 

giáo dục ngày 

nay. 

 

Chương 5. Quản lý các khách thể –

đối tượng trong giáo dục 

5.1. Nhà trường 

a. Sự tiến hóa của nhà trường 

b. Nhà trường là một hệ thống xã hội 

c. Sứ mệnh của nhà trường 

d. Quản lý nhà trường theo các chuẩn 

mực/mục tiêu 

5.2. Giáo viên 

a. Nghề dạy học và người dạy học 

b. Sự phát triển và biến đổi vai trò  

người giáo viên trong bối cảnh hiện đại 

c. Quản lý hoạt động dạy học-giáo dục 

của giáo viên 

5.3. Cơ sở vật chất trong giáo dục 

a. Mạng lưới trường học 

b. Cơ sở vật chất, thiết bị trường học 

5.4. Tài chính giáo dục 

a. Ngân sách giáo dục 

b. Quản lý ngân sách và các nguồn thu 

khác. 

5.5. Quản lý học sinh /các hoạt động 

của học sinh 

a. Người học/học sinh ngày nay 

8 giờ 

tín chỉ 
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b. Hoạt động của người học/HS và QL 

HDD của người học/HS 

5.6. Quản lý quá trình sư phạm 

a. Bản chất của hoạt động dạy – học 

b. Quản lý hoạt động dạy-học 

6 Phân tích được 

tính chuyên 

nghiệp trong 

nghề hiệu 

trưởng. Chứng 

minh được văn 

hóa tổ chức, mối 

quan hệ liên 

nhân cách là môi 

trường quyết 

định sự thành bại 

trong QLGD 

Chương 6. Quản lý giáo dục và các 

quan hệ liên nhân cách 

6.1. Nghề hiệu trưởng và người hiệu 

trưởng 

6.2. Văn hóa tổ chức nhà trường 

6.3. Không khí tâm lý nhà trường 

6.4. Phong cách lãnh đạo của hiệu 

trưởng 

 

8 giờ 

tín chỉ 

 

 

7 Phân biệt được 

vai trò Nhà nước, 

xã hội trong 

QLGD 

Chương 7. Nhà nước, xã hội với 

quản lý giáo dục 

7.1. Vai trò của nhà nước và xã hội 

trong hoạt động giáo dục 

7.2. Quản lý Nhà nước về giáo dục 

7.3. Huy động cộng đồng tham gia 

quản lý giáo dục 

7.4. Phân cấp trong quản lý giáo dục 

7 giờ 

tín chỉ 

 

 

 

5. Phương pháp, hình thức dạy học 

5.1 Phân bổ thời lượng: theo hình thức dạy học 

 Lý thuyết: 40% 

 Thực hành/làm việc nhóm: 30% 

 Hướng dẫn tự học, nghiên cứu: 30% 
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5.2. Các phương pháp và hình thức dạy học chủ yếu: Thuyết trình+ Xemina 

6. Học liệu: 

6.1. Tài liệu chính (từ 2 đến 4 tài liệu) 

1. Tony Bush et al: Theories of Educational Managementt, Paul Chapman 

Publishing Ltd, 1999. 

2. Clive Dimmok, Allan Walker: Educational Leadership,SAGE Publications 

Education Board. 

3.  PC Van der Westhuizen( Editor), Effective Educational Management, 

HAUM Tertiary, 1999. 

4. Nguyễn Thị Mỹ Lộc ( chủ biên) và những  người khác, Quản lý giáo dục: 

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn, NXB Đại học Quốc gia, 2012. 

6.2. Tài liệu tham khảo  

1. Peter Drucker (năm), Management Challenges for 21 Century, Harper 

Business. 

2. Michael Fullan (2001), The New Meaning of Educational Change, Routledge 

Falmer London. 

3. (2002), Good Principals are key to successful school, Southern Regional 

Education Board, N.W.  
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7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá 

+ Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, KT – ĐG 

 

Hình thức 

Tính chất 

của nội 

dung kiểm 

tra 

Mục đích kiểm tra 
Trọng 

số 

Đánh giá 

thường 

xuyên 

Lý thuyết  Kiểm tra kiến thức học phần 10 % 

Bài tập cá 

nhân 

Lý thuyết và 

kỹ năng 

Đánh giá khả năng vận dụng lý thuyết vào 

thực tiễn và các phẩm chất trí tuệ; kỹ năng 

viết khoa học 

10% 

Bài tập nhóm Kỹ năng 

Đánh giá khả năng tổng hợp kiến thức của 

nhóm và Đánh giá kỹ năng phối kết hợp 

trong làm việc nhóm để tạo ra được sản 

phẩm có ý nghĩa. 

20% 

Bài thi hết 

môn 
Tổng hợp 

Năng lực vận dụng, giải thích…. các vấn đề 

của thực tiễn bằng kiến thức chuyên môn và 

đưa ra được giải pháp hiệu quả (thông qua 

nghiên cứu) 

60% 

 

Hoàn thiện bài tập theo yêu cầu về hình thức, nội dung và mục đích của kiểm tra đánh 

giá. 

   CHỦ NHIỆM KHOA                                            CHỦ NHIỆM BỘ MÔN 

 

 

PGS. TS. Trịnh Văn Minh  
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

TÊN HỌC PHẦN: QUẢN LÝ VĂN HÓA NHÀ TRƯỜNG 

1. Thông tin về đơn vị đào tạo 

- Trường: Đại học Giáo dục - ĐHQGHN 

- Khoa: Quản lý Giáo dục 

- Bộ môn:  

2. Thông tin về học phần 

- Tên học phần: Quản lý văn hóa nhà trường 

- Mã học phần: EDM 6026 

- Học phần bắt buộc / tự chọn: bắt buộc 

- Số lượng tín chỉ: 3 tín chỉ 

- (Các) học phần tiên quyết:  

3. Mục tiêu và chuẩn năng lực (góp phần vào chuẩn đầu ra) cần hình thành 

3.1. Mục tiêu chung: 

3.2. Chuẩn năng lực:  

3.2.1. Kiến thức:  

- Hiểu về văn hóa (Khái niệm, các thành tố, các loại hình văn hóa và các tầng khác 

nhau của văn hóa, hiểu về một nhà trường có môi trường và truyền thống văn hóa 

tốt, thành công). 

3.2.2. Kỹ năng: 

- Tạo dựng và quản lí được văn hóa của nhà trường để thực hiện sứ mạng, các mục 

tiêu, nhiệm vụ của nhà trường; tạo dựng một môi trường văn hóa thành công. 

- Phân tích được văn hóa và thấy rõ mối quan hệ giữa văn hóa nhà trường với vai 

trò của người lãnh đạo; (xác định được nhu cầu, các điểm mạnh, điểm yếu của văn 

hóa nhà trường). 

- Biết so sánh các điểm mạnh và yếu của văn hóa giữa các nhà trường trong nước, 

trong khu vực, quốc tế và học tập kinh nghiệm lẫn nhau… 

3.2.3. Thái độ: 
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- Nhận thức sâu sắc về trách nhiệm và vai trò của bản thân đối với việc xây dựng và 

hình thành văn hóa tổ chức cho cơ sở giáo dục của mình. 

- Ý thức trách nhiệm với hành vi của mình 

- Hình thành ý thức thường xuyên rèn luyện và trau dồi kiến thức và đạo đức cho 

bản thân. 

3.2.4. Mục tiêu khác: 

4. Nội dung học phần 

4.1 Tóm tắt  

Trên con đường tự chủ và để khẳng định tên tuổi của mình, mỗi con người 

hình thành cho mình một cá tính, và cũng như vậy, mỗi nhà trường hình thành cho 

mình một bản sắc văn hóa. Văn hóa nhà trường nằm trong mối quan hệ của nhiều 

tầng bậc văn hóa, trong đó có sự gắn kết chặt chẽ với văn hóa của từng lớp học, với 

sự đóng góp, hội nhập của từng người dạy và người học. Điều quan trọng là văn 

hóa nhà trường phải luôn song hành với sứ mạng và mục tiêu đào tạo mà nhà 

trường đã đặt ra, hướng tới sự phát triển bền vững của nhà trường. 

Chuyên đề Quản lý văn hóa nhà trường bàn tới vai trò của văn hóa tổ chức 

nói chung và văn hóa nhà trường nói riêng; nhận diện những biểu hiện văn hóa tích 

cực và tiêu cực, tìm hiểu những khó khăn, thách thức khi xây dựng, nuôi dưỡng 

những giá trị văn hóa tốt đẹp của nhà trường; chuẩn bị cho nhà quản lý những công 

cụ tác động tới chính văn hóa của trường mình, vun trồng để nó thực sự hỗ trợ cho 

việc dạy và học. 

4.2 Nội dung cụ thể  

Thứ 

tự 
Mục tiêu Nội dung 

Thời 

lượng 

Ghi 

chú 

 

 

 

1 

Kết thúc chương, HỌC 

VIÊNcần phải: 

Hình thành được khái 

niệm văn hóa, văn hóa 

nhà trường, và chỉ ra vai 

trò của văn hóa nhà 

trường đối với việc dạy 

và học. Chỉ ra được đặc 

Chương 1: Khái niệm văn hóa 

nhà trường 

1.1. Khái niệm 

1.1.1. Văn hóa 

1.1.2. Văn hóa của một 

nhóm người (Schein E.H, 

2004) 

15 giờ 

tín chỉ  
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điểm văn hóa thời đại kỹ 

thuật số 

1.1.3. Văn hóa của một tổ chức 

(Greert Hofstede , 1991) 

1.1.4. Văn hóa nhà trường 

(Phillips, 1996, p. 1) 

1.1.5. Vai trò của văn hóa nhà 

trường 

1.2. Văn hóa thời đại kỹ thuật 

số 

1.3. Tầm quan trọng của văn 

hoá nhà trường 

2 

 

 

 

 

Kết thúc chương, HỌC 

VIÊNcần phải: 

Phân tích được các cấp 

độ văn hóa theo mô hình 

Schein E.H, 2004; sáu 

chiều đo văn hóa tổ chức 

của Dimmock C và 

Walker A, 2005, và chỉ 

ra các thành tố của văn 

hóa nhà trường. Áp dụng 

lý thuyết và mô hình đã 

học để phân tích văn hóa 

nhà trường của mình, chỉ 

ra những nguyên nhân về 

mặt quản lý 

Chương 2: Các cấp độ, các 

chiều đo và các thành tố của 

văn hóa nhà trường  

2.1. Cấp độ văn hóa 

2.1.1. Cấp độ bề mặt (Artifacts)  

2.1.2. Cấp độ cộng hưởng hay 

chia sẻ niềm tin và các giá trị 

(espoused beliefs and values). 

2.1.3. Các giá trị niềm tin tuyệt 

đối (Basic underlying 

assumptions)  

2.2. Các chiều đo 

2.2.1. Sự tồn tại và sự thích ứng 

của tổ chức đó với môi trường 

ngoài. 

2.2.2. Sự thống nhất của các quá 

trình bên trong tổ chức đảm bảo 

để tổ chức có đủ năng lực cho 

viêc tiếp tục tồn tại và thích 

nghi. 

2.3. Các lĩnh vực và các thành 

15 giờ 

tín chỉ  
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tố của văn hóa. 

2.3.1. Các lĩnh vực văn hóa 

2.3.2. Các thành tố văn hóa 

3 Kết thúc chương, HỌC 

VIÊNcần phải: 

- Áp dụng các bước xây 

dựng và quản lý văn hóa 

nhà trường vào trường 

mình. 

- Người học đặt văn hóa 

nhà trường của mình 

trong bối cảnh toàn cầu 

hóa, tìm kiếm mặt tích 

cực và tiêu cực để hiểu 

được những ảnh hưởng 

của môi trường (bên 

trong, bên ngoài) và học 

tập lẫn nhau, đánh giá 

văn hóa của trường mình 

và xây dựng được văn 

hóa của nhà trường như 

một tổ chức học tập. 

- Kết thúc khóa học, học 

viêncó thể tự đánh giá 

được văn hóa nhà trường 

mình đang ở đâu và Làm 

thế nào để văn hóa nhà 

trường phù hợp với sứ 

mạng và mục tiêu của 

nhà trường trong vai trò 

quản lý mà mình đảm 

nhiệm. 

Chương 3: Xây dựng và Quản 

lí văn hóa nhà trường trong 

thế kỷ 21. 

3.1. Các bước xây dựng và quản 

lý văn hóa nhà trường 

3.1.1. Định hình hệ thống giá trị 

cốt lõi và áp dụng vào thực tiễn 

3.1.2. Tạo ra và lãnh đạo sự thay 

đổi 

3.1.3. Giao tiếp hiệu quả  

3.1.4. Tổ chức sự kiện, nghi lễ 

3.1.5. Xây dựng hồ sơ văn hoá 

nhà trường 

3.2. Quản lí văn hóa trong điều 

kiện toàn cầu hóa  

3.3. Xây dựng văn hóa nhà 

trường như một tổ chức học tập  

3.4. Đánh giá văn hóa nhà 

trường 

 

15 giờ 

tín chỉ  

 

5. Phương pháp, hình thức dạy học 
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5.1 Phân bổ thời lượng: theo hình thức dạy học 

Lý thuyết:  

Thực hành/làm việc nhóm:  

Hướng dẫn tự học, nghiên cứu:  

5.2. Các phương pháp dạy học chủ yếu 

6. Học liệu: 

6.1. Tài liệu chính (từ 2 đến 4 tài liệu) 

1). Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2010), Quản lí văn hóa nhà trường trong thế kỉ 21, Bài 

giảng của module 

2).  Deal T.E. Peterson D K (1999), Shaping School Culture The heart of 

Leadership, Jossey-Bass 

3).  School Culture, www.smallschoolsproject.org/PDFS/culture.pdf   

4). Schein H.E (2004), Organizational culture and leadership, Jossey – Bass 

Christopher R. Wagner (December 2006), The School Leader’s Tool for 

Assessing and Improving School Culture, www.mssaa.org/School-Culture-

Triage.pdf 

Lindsey (B.R., Robins N.K, Terell D.R, (2003), Culturl Proficiency A manual 

for School Leaders, Corwin Press, Inc.) 

5). Schoen, L. & Teddlie, C. (2005b).  Describing and Contrasting  School 

Cultures: A Comparative Case Study of Differentially  Improving Schools. Paper 

Presented  to The American Educational Research Association : Montreal , CA 

Quinn, R.E. and Rohrbaugh, J. (1983). A Spatial Model of Effectiveness 

Criteria: Towards a Competing Values Approach to Organisational Analysis. 

Management Science 29 (3), 363-77. 

6.2. Tài liệu tham khảo (nên tài liệu mới) 

1. Bredeson, P. (2003), Designs for learning: A new architecture for professional 

Development in schools. Thousand Oaks, California, Corwin Press. 

2. Deal, T.  & Peterson, K. (1999), Shaping School Culture:  The Heart of 

Leadership, San Francisco: Jossey-Bass. 

3. Dimmock C and Walker A (2005), Educational Leadwership Culture and 

Diversity, Sage Publications 
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4. Eisner, E. (April 2002), The kind of schools we need. Phi Delta Kappan, 576-

583. 

5. Flores, M. A. (2004), The impact of school culture and leadership on new 

teachers’ learning in the workplace. International Journal of  Leadership in 

Education, 7(4), 297-318. 

6. Frank Gonzales (1978), “Ice Berg Graphic Organizer”, Mexican American 

Culture in the Bilingual Education Classroom. Unpublished doctoral 

dissertation, The University of Texas at Austin.  

7. Fullan,M. (2001), Leading in a culture of change. San Francisco, CA: Jossey-

Bass Inc 

8. Hayes,D., Christie, P., Mills, M., & Lingard, B.  (2004), Productive leaders 

and productive leadership: Schools and learning organizations. Journal of 

Educational Administration, 42(5), 520-538  

9. Hofstede Geert. Cultural Dimensions http://www.clearlycultural.com/geert-

hofstede-cultural-dimensions/ 

10. Hofstede G & Hofstede G.J. (2005), Cultures and Organizations Software of 

the Mind, Mc Graw – Hill 

11. Leon De Caluwe, Hans Vermaak. (2002), Learning to change - A Guide For 

Organization Change Agents  . Sage Publications Ltd (United States). 

12. Lindsey B.R., Robins N.K, Terell D.R, (2003), Culturl Proficienct A manual 

for School Leaders, Corwin Press, Inc.) 

13. Maslowski, R. (2006), ‘A review of inventories  for diagnosing school culture’, 

Journal of Educational Administration, 44 (1), pp.6-35.  

14. Mulford, B. (2003), Balance and learning: Crucial elements in leadership for 

democratic schools. Leadership and Policy in Schools, 2(2), 109-124 

Quinn, R.E. and Rohrbaugh, J. 1983: A Spatial Model of Effectiveness Criteria: 

Towards a Competing Values Approach to Organisational Analysis. 

Management Science 29(3), 363-77. 

15. Schein, E.H. (1992), Organizational Culture and Leadership. 2d ed., San 

Francisco:Jossey-Bass. 

16. Schein, E.H. (1996), Three cultures of Management: implications for 

organizational learning. Sloan Management Review 38, 9-20. 
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17. Schein H.E (2004), Organizational culture and leadership, Jossey – Bass 

18. Schoen, L. & Teddlie, C. (2005), A Theoretical Perspective of School Culture 

as a Multi-level Multi-dimensional Construct. Paper Presented  to The 

American Educational Research Association: Montreal  , CA 

19. Schoen, L. & Teddlie, C. (2005),  Describing and Contrasting  School 

Cultures: A Comparative Case Study of Differentially  Improving Schools. 

Paper Presented  to The American Educational Research Association : 

Montreal , CA Senge P.M. (2/1996), Rethinking Leadership 

20. Terrence E. Deal, Peterson D.K. (November 1999), Shaping School Culture: 

The Heart of Leadership, Jossey-Bass  

21. Ubben G. C., Hugies L. W., Norris C. J. (2004), The principal Creative 

leadership for Excellent in schools, Peason 

22. Wagner C.R. (December 2006),  The School Leader’s Tool for Assessing and 

Improving School Culture, www.mssaa.org/School-Culture-Triage.pdf 
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7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá 

Hình 

thức 

Tính chất 

của nội 

dung kiểm 

tra 

Mục đích kiểm tra Trọng số 

Đánh giá 

thường 

xuyên 

Lý thuyết  Kiểm tra kiến thức học phần 10 % 

Bài tập 

cá nhân 

Lý thuyết 

và kỹ năng 

Đánh giá khả năng vận dụng lý thuyết vào 

thực tiễn và các phẩm chất trí tuệ; kỹ năng 

viết khoa học (thảo luận trực tuyến) 

10% 

Bài tập 

nhóm 
Kỹ năng 

Đánh giá khả năng tổng hợp kiến thức của 

nhóm và Đánh giá kỹ năng phối kết hợp 

trong làm việc nhóm để tạo ra được sản phẩm 

có ý nghĩa. 

20% 

Bài thi 

hết môn 
Tổng hợp 

Năng lực vận dụng, giải thích…. các vấn đề 

của thực tiễn bằng kiến thức chuyên môn và 

đưa ra được giải pháp hiệu quả (thông qua 

nghiên cứu) 

60% 

 

+ Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, KT – ĐG 

Hoàn thiện bài tập theo yêu cầu về hình thức, nội dung và mục đích của kiểm tra đánh 

giá. 

    CHỦ NHIỆM KHOA                                          CHỦ NHIỆM BỘ MÔN 

        

 

 

PGS. TS. Trịnh Văn Minh  
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN/ CHUYÊN ĐỀ 

TÊN HỌC PHẦN: QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG GIÁO DỤC 

1. Thông tin về đơn vị đào tạo 

- Trường: Đại học Giáo dục - ĐHQGHN 

- Khoa: Quản lý giáo dục 

- Bộ môn:  

2. Thông tin về học phần 

- Tên học phần: Quản lý nguồn nhân lực trong giáo dục 

- Mã học phần: EDM 6027 

- Học phần bắt buộc / tự chọn: bắt buộc 

- Số lượng tín chỉ: 3 tín chỉ 

3. Mục tiêu và chuẩn năng lực (góp phần vào chuẩn đầu ra) cần hình thành 

3.1. Mục tiêu chung: Học viênbiết, hiểu và nắm vững lý luận và thực tiễn về quản 

lý nguồn nhân lực trong giáo dục (theo tiếp cận vi mô và vĩ mô), đồng thời người 

học có khả năng phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý nguồn nhân lực 

trong giáo dục, trên cơ sở đó có được những đóng góp nghiên cứu và đề xuất các 

giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực trong bối cảnh hiện nay. 

3.2. Chuẩn năng lực:  

3.2.1. Kiến thức:  

a. Hiểu biết đúng, đầy đủ về lý thuyết quản lý nguồn nhân lực trong giáo dục và 

các đặc trưng của quản lý nguồn nhân lực trong bối cảnh hiện nay. 

b. Hiểu biết đúng, đầy đủ về chức năng cơ bản của hoạt động quản lý nguồn 

nhân lực trong giáo dục 

c. Hiểu biết đúng, đầy đủ về những yêu cầu của quản lý và phát triển nguồn nhân 

lực trong quản lý giáo dục vĩ mô và vi mô. 

3.2.2. Kỹ năng: 

a. Có kỹ năng phân tích, đánh giá việc thực hiện các chức năng cơ bản của quản 

lý nguồn nhân lực ở các cơ sở giáo dục và hệ thống giáo dục quốc dân; 
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b. Có khả năng vận dụng cơ sở lý thuyết và thực tiễn giáo dục tiên tiến vào việc 

xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo 

dục; 

c. Đề xuất được các giải pháp đổi mới công tác quản lý nguồn nhân lực trong bối 

cảnh đổi mới giáo dục hiện nay 

3.2.3. Thái độ: 

a) Nghiêm túc, cầu thị và chia sẻ trong quá trình học tập; 

b) Có ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo giải quyết các vấn đề, tình huống 

quản lý thực tế liên quan tới phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh giáo dục 

hiện nay. 

3.2.4. Mục tiêu khác: Học viêncó khả năng tự học, nghiên cứu trên các tài liệu và 

tra cứu trên mạng Internet  theo hướng dẫn của giảng viên. 

4. Nội dung học phần 

4.1 Tóm tắt  

Học phần Quản lý nguồn nhân lực trong giáo dục nghiên cứu trên nền tảng của 

lý thuyết quản lý nguồn nhân lực để làm sang tỏ khái niệm, đặc điểm và chức năng 

cụ thể trong việc thực hiện quản lý nguồn nhân lực tầm vĩ mô và vi mô trong quản 

lý giáo dục. 

Trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn quản lý nguồn nhân lực trong giáo 

dục, học viênhiểu đúng về các nội dung hoạt động quản lý nguồn nhân lực và phân 

biệt được với cách tiếp cận quản lý khác. 

Thông qua các bài tập tình huống, học viên hình thành khả năng đánh giá thực 

trạng và vận dụng những hiểu biết và bài học kinh nghiệm tiên tiến vào giải quyết 

vấn đề quản lý nguồn nhân lực vào cơ sở giáo dục, địa phương công tác. 

4.2 Nội dung cụ thể  

Thứ 

tự 
Mục tiêu Nội dung 

Thời 

lượng 

Ghi 

chú 

 

 

 

Kết thúc chương, HV 

cần phải: 

- Hiểu biết được các 

đặc trưng chung về  

Chương 1. Những vấn đề chung 

về quản lý nguồn nhân lực 

1.1. Một số khái niệm cơ bản 

7 giờ 

tín chỉ 
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1 quản lý nguồn nhân lực 

- Có khả năng phân tích 

nhận diện các vấn đề 

cốt lõi của quản lý 

nguồn nhân lực 

- Có ý thức tìm tòi 

khám phá, phát triển 

hoàn thiện khái niệm 

quản lý nguồn nhân lực 

1.1.1. Nguồn nhân lực xã hội 

1.1.2. Nguồn nhân lực của tổ chức 

1.1.3. Lực lượng lao động 

1.1.4. Nhân sự 

1.1.5. Người lao động 

1.1.6. Tổ chức sử dụng lao động 

1.2. Quản lý nguồn nhân lực 

1.2.1. Khái niệm về quản lý nguồn 

nhân lực 

1.2.2. Mối quan hệ giữa quản lý tổ 

chức và quản lý nguồn nhân lực 

1.2.3. Chức năng của quản lý 

nguồn nhân lực trong tổ chức 

2 

 

 

 

 

Kết thúc chương, HV 

cần phải: 

- Hiểu biết được cơ sở 

khoa học về chức năng 

kế hoạch hóa trong 

quản lý NNL 

- Có khả năng phân 

tích, đánh giá công tác 

kế hoạch hóa NNL 

trong giáo dục 

- Có ý thức tìm tòi 

khám phá, phát triển cơ 

sở lý luận và thực tiễn 

về chức năng kế hoạch 

hóa nguồn nhân lực 

trong giáo dục  

Chương 2. Kế hoạch hóa nguồn 

nhân lực trong giáo dục 

2.1. Đặc trưng của kế hoạch hoá 

nguồn nhân lực trong giáo dục 

2.1.1. Vai trò của kế hoạch hoá 

nguồn nhân lực   

2.1.2. Mục tiêu kế hoạch hoá nguồn 

nhân lực  

2.2. Những nội dung chủ yếu của 

kế hoạch hoá nguồn nhân lực 

trong giáo dục 

2.2.1. Phân tích thực trạng tình 

hình nhân lực của cơ sở giáo dục 

2.2.2. Dự báo nhu cầu nhân lực 

của giáo dục 

2.2.3. Xây dựng các kế hoạch phát 

triển giáo dục của cơ sở giáo dục 

8 giờ 

tín chỉ 
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2.2.4. Xây dựng chương trình hành 

động 

2.2.5. Một số kỹ năng quản lý 

nguồn nhân lực 

3 Kết thúc chương, HV 

cần phải: 

- Hiểu biết được các 

đặc trưng cơ bản về 

tuyển dụng nhân sự 

trong giáo dục 

- Có khả năng phân  

tích, đánh giá thực tiễn 

tuyển dụng nhân sự 

trong giáo dục 

- Có ý thức tìm tòi 

khám phá, phát triển 

quan điểm đổi mới 

tuyển dụng nhân sự 

trong giáo dục. 

Chương 3. Tuyển dụng nhân sự 

trong giáo dục 

3.1. Một số đặc trưng tuyển dụng 

nhân sự trong giáo dục 

3.1.1. Mục tiêu tuyển dụng 

3.1.2. Nguyên tắc tuyển dụng 

3.1.3. Phương thức tuyển dụng 

3.2. Quy trình và thủ tục tuyển 

dụng nhân sự 

3.2.1. Chuẩn bị tuyển dụng 

3.2.2. Tổ chức triển khai tuyển 

dụng 

3.2.3. Kết thúc tuyển dụng 

3.3. Kỹ năng tuyển dụng nhân sự 

3.3.1. Xác định nguồn tuyển nhân 

sự 

3.3.2. Thông báo tuyển dụng nhân 

sự 

3.3.3. Nghiên cứu hồ sơ dự tuyển 

nhân sự 

3.3.4. Kỹ năng tổ chức thi tuyển, 

lựa chọn nhân sự 

7 giờ 

tín chỉ 

 

4 Kết thúc chương, HV 

cần phải: 

- Hiểu biết được các 

đặc trưng cơ bản về 

Chương 4.  Đánh giá nhân sự trong 

cơ sở giáo dục 

4.1. Đặc điểm về đánh giá nhân sự 

trong cơ sở giáo dục 

8 giờ 

tín chỉ 
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đánh giá nhân sự trong 

giáo dục 

- Có khả năng phân  

tích, đánh giá thực tiễn 

đánh giá nhân sự trong 

giáo dục 

- Có ý thức tìm tòi 

khám phá, phát triển 

quan điểm đổi mới 

đánh giá nhân sự trong 

giáo dục. 

 

 

4.1.1. Đánh giá nhân sự trong giáo 

dục là điều kiện để bảo đảm chất 

lượng giáo dục  

4.1.2. Đánh giá nhân sự tạo động 

lực lao động tích cực cho nguồn 

nhân lực 

4.1.3. Các loại hình đánh giá 

4.2. Nội dung đánh giá   

4.2.1. Đánh giá về phẩm chất/đạo 

đức  

4.2.2. Đánh giá trình độ nghề 

nghiệp 

4.3. Quy trình đánh giá 

4.3.1. Xây dựng và công khai chuẩn 

đánh giá 

4.3.2. Tổ chức thực hiện đánh giá 

4.3.3. Kết thúc đánh giá 

4.3.4. Sau đánh giá 

5 Kết thúc chương, HV 

cần phải: 

- Hiểu biết được các 

đặc trưng cơ bản về đào 

tạo, bồi dưỡng nhân sự 

trong giáo dục 

- Có khả năng phân  

tích, đánh giá thực tiễn 

đào tạo, bồi dưỡng nhân 

sự trong giáo dục 

- Có ý thức tìm tòi 

khám phá, phát triển 

quan điểm đổi mới đào 

Chương 5.  Đào tạo, bồi dưỡng và 

phát triển nguồn nhân lực trong 

giáo dục  

5.1. Các chương trình đào tạo, bồi 

dưỡng 

5.1.1. Chương trình đào tạo, bồi 

dưỡng thường xuyên 

5.1.2. Chương trình đào tạo, bồi 

dưỡng định kì 

5.2. Các chương trình phát triển 

5.2.1. Chương trình nâng cao trình 

độ chuyên môn 

8 giờ 

tín chỉ 
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tạo, bồi dưỡng nhân sự 

trong giáo dục. 

5.2.2. Chương trình nâng cao năng 

lực sư phạm 

5.3. Phương thức tổ chức đào tạo 

bồi dưỡng 

5.3.1. Phương thức đào tạo, bồi 

dưỡng chính quy 

5.3.2. Phương thức đào tạo bồi 

dưỡng thường xuyên 

6 Kết thúc chương, HV 

cần phải: 

- Hiểu biết được các 

đặc trưng cơ bản về chế 

độ, chính sách đãi ngộ 

nhân sự trong giáo dục 

- Có khả năng phân  

tích, đánh giá thực 

trạng thực tiễn chính 

sách đãi ngộ   

- Có ý thức tìm tòi 

khám phá, phát triển 

quan điểm đổi mới 

chính sách nhân sự 

trong giáo dục. 

Chương 6. Chế độ, chính sách đãi 

ngộ trong giáo dục  

6.1. Đặc điểm về chính sách trong 

giáo dục 

6.1.1. Chế độ, chính sách là điều 

kiện đảm bảo điều kiện đảm bảo 

chất lượng giáo dục 

6.1.2. Chế độ chính sách vừa là nội 

dung vừa là động lực của quản lý 

giáo dục  

6.2. Xây dựng và hoàn thiện chế 

độ chính sách đãi ngộ trong giáo 

dục  

6.2.1. Chính sách của đảng, nhà 

nước (chính sách cấp vĩ mô) 

6.2.2. Chính sách của cơ sở giáo 

dục (chính sách cấp vi mô) 

7 giờ 

tín chỉ 

 

 

5. Phương pháp, hình thức dạy học 

5.1 Phân bổ thời lượng: theo hình thức dạy học 

 Lý thuyết:  15 giờ tín chỉ 

 Thực hành/làm việc nhóm: 10 giờ tín chỉ 

 Hướng dẫn tự học, nghiên cứu: 5 giờ tín chỉ 
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5.2. Các phương pháp dạy học chủ yếu 

Các phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của học viên 

trong quá trình dạy học: 

- Dạy học nêu và giải quyết vấn đề; 

- Phương pháp tình huống; 

- Phương pháp dạy học theo dự án.. 

6. Học liệu: 

6.1. Tài liệu chính (từ 2 đến 4 tài liệu): 

1. Trần Khánh Đức (2010), Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực trong thế 

ký XXI, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội  

2. Nguyễn Trọng Hậu (2012) Quản lý nguồn nhân lực trong giáo dục. Bài giảng 

Cao học Quản lý giáo dục, Trường Đại học Giáo dục ĐHQG Hà Nội. 

3. Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Chủ biên)- Đặng Quốc Bảo - Nguyễn Trọng Hậu - 

Nguyễn Quốc Chí - Nguyễn Sỹ Thư (2012), Quản lý giáo dục: lý luận và thực 

tiễn. NXB ĐHQGHN; 

6.2. Tài liệu tham khảo (nên tài liệu mới) 

1. Đặng Quốc Bảo (2009), Quan điểm về quản lí giáo dục-Quản lí nhà trường 

và tổ chức quá trình dạy học: từ một số góc nhìn của thời đại và đất nước. 

Tài liệu quản dạy Cao học QLGD, trường ĐHGD-Đại học Quốc gia Hà Nội.  

2. Đặng Quốc Bảo, Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Nguyễn Quang 

Kính, Phạm Đỗ Nhật Tiến (2007), Cẩm nang nâng cao năng lực quản lý nhà 

trường, NXB Chính trị Quốc gia. 

3. Đặng Xuân Hải - Nguyễn Sỹ Thư (2012), Quản lý giáo dục, quản lý nhà 

trường trong bối cảnh thay đổi, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. 

4.  Nguyễn Ngọc Quang (1989), Những khái niệm cơ bản về lý luận Quản lý giáo 

dục Trường Bồi dưỡng Cán bộ quản lý giáo dục TW1, Hà Nội. 

7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá 

Hình thức 

Tính chất của 

nội dung kiểm 

tra 

Mục đích kiểm tra 
Trọng 

số 
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+ Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, KT – ĐG 

Hoàn thiện bài tập theo yêu cầu về hình thức, nội dung và mục đích của kiểm tra 

đánh giá. 

     CHỦ NHIỆM KHOA                                           CHỦ NHIỆM BỘ MÔN 

 

 

 

PGS. TS. Trịnh Văn Minh 

 

 

 

Đánh giá 

thường 

xuyên 

Lý thuyết  
Kiểm tra kiến thức về lý thuyết quản lý 

nguồn nhân lực trong giáo dục 
10 % 

Bài tập cá 

nhân 

Lý thuyết và kỹ 

năng 

Đánh giá khả năng vận dụng lý thuyết và 

thực tiễn quản lý nguồn nhân lực vào các 

các tình huống cụ thể tại các cơ sở giáo dục 

10% 

Bài tập 

nhóm 
Kỹ năng 

Đánh giá khả năng tổng hợp kiến thức của 

nhóm trong việc đánh giá thực trạng và đề 

xuất các giải pháp đổi mới công tác quản lý 

nguồn nhân lực trong giáo dục 

20% 

Bài thi hết 

môn 
Tổng hợp 

Năng lực vận dụng lý luận và thực tiễn đã 

học học viên thực  hiện bài tiểu luận về 

quản lý nguồn nhân lực trong giáo dục đối 

với cơ sở hoặc địa phương công tác. 

60% 
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN / CHUYÊN ĐỀ 

TÊN HỌC PHẦN: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRONG GIÁO DỤC 

1. Thông tin về đơn vị đào tạo 

- Trường: Đại học Giáo dục - ĐHQGHN 

- Khoa: Quản lý giáo dục 

- Bộ môn:   

2. Thông tin về học phần 

- Tên học phần: Quản lý chất lượng trong giáo dục 

- Mã học phần: EDM 6015 

- Học phần bắt buộc / tự chọn: Bắt buộc 

- Số lượng tín chỉ: 3 

3. Mục tiêu và chuẩn năng lực (góp phần vào chuẩn đầu ra) cần hình thành 

3.1. Mục tiêu chung:  

Sau khi kết thúc học phần, học viêncó thể xác định được khái niệm chất 

lượng nói chung, chất lượng trong giáo dục nói riêng, phân biệt được phương thức 

quản lí chất lượng với phương thức quản lí truyền thống, vận dụng xây dựng hệ 

thống quản lí chất lượng tại cơ sở, tham gia quá trình tự đánh giá và kiểm định chất 

lượng trong giáo dục. 

3.2. Chuẩn năng lực:  

3.2.1. Kiến thức:  

- Xác định được khái niệm chất lượng nói chung, chất lượng giáo dục nói riêng; 

- Phân biệt được phương thức quản lí chất lượng với phương thức quản lí truyền thống; 

- Xác định được các cấp độ trong quản lí chất lượng; 

- Mô tả và giải thích các mô hình quản lí chất lượng. 

3.2.2. Kỹ năng: 

- Xây dựng được hệ tham chiếu cho các bộ tiêu chuẩn hiện có (bộ tiêu chuẩn đánh 

giá chất lượng các cơ sở giáo dục, chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học, chuẩn 

hiệu trưởng…) 

- Thiết kế và vận hành được hệ thống quản lí chất lượng cho 1 cơ sở giáo dục. 
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- Tổ chức viết báo cáo tự đánh giá cho nhà trường. 

- Tổ chức đón và tiếp đoàn đánh giá ngoài về kiểm đinh chất lượng nhà trường. 

3.2.3. Thái độ: 

- Chấp nhận phương thức quản lí mới. 

- Kiên trì thực hiện và làm đúng ngay từ đầu. 

3.2.4. Mục tiêu khác: 

- Hợp tác, giao tiếp; 

- Khai thác công nghệ thông tin trong giải quyết vấn đề. 

4. Nội dung học phần 

4.1 Tóm tắt  

Chuyên đề trình bày một phương thức quản lí mới trong quản lí các cơ sở 

giáo dục cũng như quản lí các cá nhân hoạt động trong hệ thống giáo dục: quản lí 

chất lượng, hay quản lí bằng chuẩn. 

Chuyên đề trình bày cơ sở lí luận của phương thức quản lí này, bắt đầu bằng 

khái niệm chất lượng, chất lượng trong giáo dục. Khái niệm này được luận giải từ 

nhiều góc độ khác nhau, trong đó có xem xét từ góc độ quản lí. 

Khái niệm quản lí chất lượng, hệ thống quản lí chất lượng ở các cấp độ khác 

nhau cũng được phân tích, giúp phân biệt hệ thống quản lí chất lượng với các hệ 

thống quản lí khác. 

Chuyên đề giới thiệu một số bộ chuẩn đang được sử dụng để quản lí trong hệ 

thống giáo dục Việt Nam. 

4.2. Nội dung cụ thể  

Thứ 

tự 
Mục tiêu Nội dung 

Thời 

lượng 

Ghi 

chú 

1 Kết thúc chương, 

học viêncần phải: 

 

Chương 1: Chất lượng 

1.1. Chất lượng 

1.2. Chất lượng trong giáo dục  

1.3. Chất lượng trong giáo dục 

đại học  

10 

giờ 

tín 

chỉ 
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1.4. Chất lượng nhìn từ góc độ quản lí… 

2 Kết thúc chương, 

học viêncần phải: 

 

Chương 2: Quản lí chất lượng 

2.1. Quản lí chất lượng 

2.2. Các cấp độ trong quản lí chất 

lượng  

2.3. Các nguyên tắc cần tuân thủ trong 

việc xây dựng và vận hành hệ thống 

quản lí chất lượng 

2.4. Yêu cầu của hệ thống quản lí chất 

lượng 

2.5. Những tiền đề xây dựng và vận 

hành hệ thống quản lí chất lượng 

10 

giờ 

tín 

chỉ 

 

3 

 

 

 

 

Kết thúc chương, 

học viêncần phải: 

 

Chương 3: Các mô hình quản lí chất 

lượng 

3.1. Mô hình kiểm soát chất lượng 

3.2. Mô hình đảm bảo chất lượng 

3.3. Mô hình TQM 

3.4. Một số mô hình đảm bảo chất 

lượng 

3.5. Một số mô hình TQM 

3.6. Một số công cụ quản lí quá trình 

bằng thống kê có thể sử dụng trong mô 

hình TQM 

10 

giờ 

tín 

chỉ 

 

4 Kết thúc chương, 

học viêncần phải: 

Chương 4: Xây dựng hệ thống quản lí 

chất lượng trên cơ sở bộ tiêu chuẩn 

đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục 

5 giờ 

tín 

chỉ 
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5 Kết thúc chương, 

học viêncần phải: 

 

Chương 5: Xây dựng kế hoạch chiến 

lược nâng cao chất lượng cho các cơ sở 

giáo dục  

5.1. Khái niệm kế hoạch chiến lược 

5.2. Lý do phải lập kế hoạch chiến lược 

5.3. Cấu trúc của kế hoạch chiến lược  

5.4. Một vài điểm cần lưu ý trong quá 

trình xây dựng kế hoạch chiến lược 

10 

giờ 

tín 

chỉ 

 

 

5. Hình thức tổ chức  dạy học 

   - Lớp đông; 

   - Làm việc nhóm; 

   - Xemina. 

5.1. Phân bổ thời lượng: theo hình thức dạy học 

 Lý thuyết: 30 giờ tín chỉ 

 Thực hành/làm việc nhóm:10 giờ tín chỉ  

 Hướng dẫn tự học, nghiên cứu: 5 giờ tín chỉ 

5.2. Các phương pháp dạy học chủ yếu 

- Thuyết trình; 

- Giải quyết vấn đề; 

- Case study. 

6. Học liệu: 

6.1. Tài liệu chính  

 1. Nguyễn Đức Chính; Tập bài giảng. 

 2. Nguyễn Đức Chính (chủ biên) Kiểm định chất lượng đại học. NXB ĐHQGHN 

2002. 

6.2. Tài liệu tham khảo (nên tài liệu mới) 
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7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá 

Hình 

thức 

Tính chất 

của nội 

dung kiểm 

tra 

Mục đích kiểm tra Trọng số 

Đánh giá 

thường 

xuyên 

Lý thuyết  Kiểm tra kiến thức học phần 10 % 

Bài tập 

cá nhân 

Lý thuyết 

và kỹ năng 

Đánh giá khả năng vận dụng lý thuyết vào 

thực tiễn và các phẩm chất trí tuệ; kỹ năng 

viết khoa học( tiểu luận 6-7 tr,A4 ) 

10% 

Bài tập 

nhóm 
Kỹ năng 

Đánh giá khả năng tổng hợp kiến thức của 

nhóm và đánh giá kĩ năng phối kết hợp trong 

làm việc nhóm để tạo ra được sản phẩm có ý 

nghĩa.( báo cáo nhóm 10-15 tr.) 

20% 

Bài thi 

hết môn 
Tổng hợp 

Năng lực tổng hợp, phân tích các vấn đề về 

quản lí chất lượng trong các cơ sở giáo dục và 

đưa ra được giải pháp hiệu quả (tiểu luận 15-

20 tr.) 

60% 

 

+ Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, KT – ĐG 

Hoàn thiện bài tập theo yêu cầu về hình thức, nội dung và mục đích của kiểm tra đánh 

giá. 

       CHỦ NHIỆM KHOA                                            CHỦ NHIỆM BỘ MÔN 

                  

 

 

    PGS.TS. Trịnh Văn Minh 
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN / CHUYÊN ĐỀ 

TÊN HỌC PHẦN: Quản lý cơ sở vật chất và thiết bị trong giáo dục 

1. Thông tin về đơn vị đào tạo 

- Trường: Đại học Giáo dục - ĐHQGHN 

- Khoa: Quản lý Giáo dục 

- Bộ môn: Khoa học Quản lý Chuyên ngành 

2. Thông tin về học phần 

-   Tên học phần: Quản lý cơ sở vật chất và thiết bị trong giáo dục 

- Mã học phần: EDM 6028 

- Học phần bắt buộc / tự chọn: Tự chọn 

- Số lượng tín chỉ: 3 tín chỉ 

- (Các) học phần tiên quyết:  

3. Mục tiêu và chuẩn năng lực (góp phần vào chuẩn đầu ra) cần hình thành 

3.1. Mục tiêu chung: Học xong học phần, học viêncó thể : 

- Trang bị cho người học về những lý luận và nội dung cơ bản của hệ thống cơ 

sở  vật chất – thiết bị giáo dục; 

-  Người học biết vận dụng một cách sáng tạo những nội dung đó vào thực tiễn 

quản lý: từ việc xây dựng kế hoạch; tổ chức thực hiện; tham mưu - lãnh đạo - chỉ 

đạo và kiểm tra trong quá trình xây dựng, quản lý cơ sở vật chất – thiết bị giáo dục 

cho sát hợp với điều kiện và hoàn cảnh của đơn vị; 

- Giúp người học nâng cao các kỹ năng quản lý về cơ sở vật chất – thiết bị, đồng 

thời có ý thức đúng đắn cho việc định hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa cơ sở vật chất – 

thiết bị giáo dục ở nhà trường hoặc cơ sở giáo dục (sau đây gọi chung là Nhà trường). 

3.2. Chuẩn năng lực:  

3.2.1. Kiến thức:  

- Trình bày được hệ thống thiết bị giáo dục, vị trí, vai trò của công tác thiết bị 

giáo dục, nhiệm vụ của viên chức làm công tác thiết bị dạy học. 

- Trình bày được các quy trình, cách thức tổ chức hoạt động của công tác thiết 

bị giáo dục. 

- Hiểu và trình bày được nội dung cơ bản của công tác quản lí thiết bị giáo dục. 
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3.2.2. Kỹ năng: 

- Xây dựng được kế hoạch và lập hồ sơ quản lí hệ thống thiết bị giáo dục, 

tham mưu cho lãnh đạo nhà trường về công tác thiết bị giáo dục. 

- Thực hiện được việc tiếp nhận, sắp xếp, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ 

các thiết bị giáo dục. 

- Biết phòng chống cháy nổ, an toàn phòng thí nghiệm. 

- Có khả năng vận dụng kiến thức của học phần vào các học phần kế tiếp. 

3.2.3. Thái độ: 

- Có nhận thức đúng đắn, nghiêm túc và khách quan trong việc nhìn nhận vai trò của 

quản lý cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục với hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức. 

- Có ý thức giữ gìn và bảo vệ hệ thống thiết bị giáo dục. 

- Hỗ trợ, hợp tác với các cán bộ, giáo viên, học sinh trong việc bảo quản và sử 

dụng thiết bị giáo dục. 

- Chấp hành nghiêm túc các quy định về an toàn lao động, vệ sinh học đường 

trong lĩnh vực thiết bị giáo dục. 

3.2.4. Mục tiêu khác:  

- Có kỹ năng hoạch định và tổ chức công việc nói chung 

- Có kỹ năng tổ chức nghiên cứu khoa học về quản lý cơ sở  vật chất, thiết bị 

giáo dục và các hoạt động khác có liên quan. 

- Thông qua hoạt động học tập, học viênrèn luyện được một số kỹ năng trình 

bày và bảo vệ được ý tưởng của mình. 

4.  Nội dung học phần 

4.1. Tóm tắt  

Học phần giới thiệu các chức năng quản lý cơ sở vật chất và thiết bị giáo dục 

nhằm cung cấp cho học viêncác kiến thức cần thiết để quản lý cơ sở vật chất và 

thiết bị giáo dục trong cơ sở giáo dục hiệu quả, bao gồm ba lĩnh vực chủ yếu: quản 

lý trường học, quản lý thiết bị giáo dục và quản lý thư viện với mục tiêu chung là 

quản lý vào 3 nội dung cơ bản là: Đầu tư; sử dụng và duy trì, bảo quản. Bên cạnh 

đó, học viênđược trao dồi các kỹ năng quản lý về cơ sở vật chất và thiết bị giáo dục 

như: xây dựng kế hoạch và lập hồ sơ quản lý hệ thống thiết bị giáo dục, tham mưu- 

lãnh đạo – chỉ đạo và kiểm tra trong quá trình xây dựng và quản lý cơ sở vật chất, 
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thiết bị giáo dục ,… Đồng thời, học phần cũng quan tâm hướng dẫn học viênphát 

triển khả năng phân tích các vấn đề trong thực tiễn quản lý cơ sở vật chất và thiết bị 

giáo dục cho sát hợp với điều kiện và hoàn cảnh của đơn vị. 

Hoàn tất học phần, học viênsẽ có đủ khả năng dự đoán và giải quyết các vấn 

đề liên quan đến sử dụng cơ sở  vật chất và thiết bị giáo dục trong một tổ chức. 

4.2. Nội dung cụ thể  

Thứ 

tự 
Mục tiêu Nội dung 

Thời 

lượng 
Ghi chú 

  Chương 1: TỔNG QUAN VỀ 

CƠ SỞ VẬT CHẤT – THIẾT 

BỊ TRONG GIÁO DỤC 

  

 

 

 

1 

Học viêncần nắm 

được khái niệm về cơ 

sở vật chất, phân loại 

được cơ sở vật chất 

và thiết bị giáo dục ở 

các cơ sở giáo dục.  

1.1. Khái niệm cơ sở vật chất 

và thiết bị giáo dục  

1.1.1. Cơ sở vật chất và thiết bị 

giáo dục là gì? 

1.1.2. Các loại cơ sở vật chất 

và TB giáo dục ở trường học  

4 giờ tín 

chỉ 

Giảng lý 

thuyết và 

hướng 

dẫn thảo 

luận 

2 Học viêncần nắm được 

vị trí, vai trò của  cơ sở  

vật chất, thiết bị giáo 

dục với nội dung và 

phương pháp dạy học; 

đảm bảo chất lượng 

dạy học và nâng cao 

khả năng sư phạm. 

1.2. Vị trí, vai trò của cơ sở 

vật chất và thiết bị giáo dục  

1.2.1. Vị trí của cơ sở vật chất 

và TB giáo dục trong trường 

học 

1.2.2. Vai trò của cơ sở vật 

chất và TB giáo dục trong 

trường học 

4 giờ tín 

chỉ 

Giảng lý 

thuyết + 

bài tập 

tình 

huống 

3 Học viênnhận diện 

được các chức năng 

cơ bản quản lý cơ sở 

vật chất và thiết bị 

giáo dục. 

1.3. Chức năng quản lý cơ sở 

vật chất – thiết bị giáo dục  

1.3.1. Lập kế hoạch 

1.3.2. Tổ chức 

1.3.3. Lãnh đạo 

1.3.4. Kiểm tra 

4 giờ tín 

chỉ 

Giảng lý 

thuyết và 

hướng 

dẫn thảo 

luận 

  Chương 2: QUẢN LÝ CƠ SỞ 

VẬT CHẤT – THIẾT BỊ 
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Thứ 

tự 
Mục tiêu Nội dung 

Thời 

lượng 
Ghi chú 

GIÁO DỤC 

4 Nhận diện các yêu 

cầu, nguyên tắc quản 

lý cơ sở vật chất và 

TBGD . 

2.1. Yêu cầu, nguyên tắc quản 

lý cơ sở vật chất và thiết bị 

giáo dục 

2.1.1. Yêu cầu  quản lý cơ sở 

vật chất  và TBGD 

2.1.2. Nguyên tắc quản lý cơ 

sở vật chất và TBGD 

4 giờ tín 

chỉ 

Giảng lý 

thuyết và 

trao đổi 

trên lớp 

5 Học viênnhận diện 

được vai trò của Hiệu 

trưởng trong quản lý 

toàn diện cơ sở vật 

chất và TBGD theo 4 

chức năng của quản 

lý. 

2.2. Vai trò của Hiệu trưởng 

trong quản lý cơ sở vật chất 

và TBGD 

2.2.1. Hiệu trưởng là người 

chịu trách nhiệm và quản lý 

toàn diện về CSVC và TBGD 

2.2.2. Hiệu trưởng lập kế 

hoạch quản lý, tổ chức, chỉ 

đạo, kiểm tra sử dụng CSVC 

và TBGD 

4 giờ tín 

chỉ 

Giảng lý 

thuyết và 

trao đổi 

trên lớp 

6 Học viênnhận diện và 

nêu được các nội 

dung cần có để quản 

lý cơ sở vật chất và 

TBGS là: Đầu tư; duy 

trì, bảo quản; sử dụng 

cơ sở vật chất và 

TBGD. 

2.3. Nội dung quản lý CSVC 

và TBGD 

2.3.1. Nội dung cơ bản của 

quản lý CSVC và TBGD. 

 

4 giờ tín 

chỉ 

Giảng lý 

thuyết và 

trao đổi 

trên lớp 

7  2.3.2. Nội dung cụ thể của việc 

quản lý CSVC và TBGD 

  

7.a 

 

 

Nhận diện vai trò và 

yêu cầu về quản lý 

trường học. Qua đó 

2.3.2.1. Quản lý trường học  

 

6 giờ tín 

chỉ 

Giảng lý 

thuyết + 

bài tập 
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Thứ 

tự 
Mục tiêu Nội dung 

Thời 

lượng 
Ghi chú 

 

 

xác định được các nội 

dung quản lý trường 

học của người hiệu 

trưởng theo các tiếp 

cận quản lý theo chức 

năng. 

tình 

huống 

7.b Nhận diện vai trò và 

yêu cầu về quản lý 

thiết bị giáo dục. Qua 

đó xác định được các 

nội dung quản lý thiết 

bị giáo dục của người 

hiệu trưởng theo các 

tiếp cận quản lý theo 

chức năng. 

2.3.2.2. Quản lý thiết bị giáo 

dục 

 

5 giờ tín 

chỉ 

Giảng lý 

thuyết + 

bài tập 

tình 

huống 

7.c Nhận diện vai trò, 

nhiệm vụ và yêu cầu 

về quản lý thư viện. 

Qua đó xác định được 

các nội dung quản lý 

thư viện của người 

hiệu trưởng theo các 

tiếp cận quản lý theo 

chức năng. 

2.3.2.3. Quản lý thư viện 

 

4 giờ tín 

chỉ 

Giảng lý 

thuyết và 

làm bài 

tập theo 

nhóm 

 

5. Phương pháp: PPDH chủ yếu là nêu và giải quyết vấn đề, kết hợp với nghiên 

cứu thực tế, bài tập tình huống; hình thức dạy học: Mặt đối mặt và tự nghiên cứu, 

làm bài tập ở ngoài lớp. 

5.1 Phân bổ thời lượng: theo hình thức dạy học 

 Lý thuyết: 21 giờ TC mặt giáp mặt 

 Thực hành/làm việc nhóm: 21 giờ TC  
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 Hướng dẫn tự học, nghiên cứu: 3 giờ TC 

5.2. Các phương pháp dạy học chủ yếu: 

- PP nêu và giải quyết vấn đề 

- PP thực hành/làm việc nhóm 

- PP dự án 

6. Học liệu: 

a) Tài liệu chính :  

1. Trần Quốc Đắc (chủ biên), Một số vấn đề lý luận và thực tiễn của việc 

xây dựng và sử dụng cơ sở vật chất và thiết bị dạy học ở trường phổ thông Việt 

Nam, Nxb ĐHQG Hà Nội, Viện khoa học giáo dục, 2002 

2. Phạm Văn Thuần, Quản lý cơ sở  vật chất và thiết bị trong giáo dục, Bài 

giảng dành cho cao học quản lý giáo dục năm 2014 

3. Phó Đức Hòa – Ngô Quang Sơn, Ứng dụng công nghệ thông tin trong 

dạy học tích cực, Nxb Giáo dục, 2008.  

4. Ngô Quang Sơn, Nghiên cứu xây dựng và sử dụng hiệu quả băng hình, đĩa 

hình giáo khoa, Đề tài cấp Bộ B2002 - 49 -33, 2004; 

b) Tài liệu tham khảo :  

Các văn bản: 

1. Quyết định số 159/2002/QĐ-TTg ngày 15/11/2002 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt đề án thực hiện chương trình kiên cố hóa trường, lớp học 

2. Quyết định số 355/2003/QĐ-BXD ngày 28/3/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng về thiết kế mẫu nhà lớp học, trường học phục vụ chương trình kiên cố hóa 

trường học của Chính phủ 

3. Quyết định số 1221/2000/QĐ-BYT ngày 18/4/2000 của Bộ Y tế quy định 

về vệ sinh trường học 

4. Quy chế công nhận trường Trung học đạt chuẩn quốc gia liên quan đến cơ 

sở  vật chất - kỹ thuật của nhà trường đã quy định ở Tiêu chuẩn 4 

5. Quy chế công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia liên quan đến cơ 

sở  vật chất - kỹ thuật của nhà trường đã quy định ở điều 7 của mức 1 và điều 12 

của mức 2 



 

115 
 

6. Chỉ thị Số: 2737/CT-BGDĐT, ngày 27 tháng 7 năm 2012 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, 

giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2012 - 2013 

7. Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ 

kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường 

xuyên (Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23  tháng 11  

năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

8. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2622-1995 – Phòng cháy, chống cháy và yêu 

cầu thiết kế. 

9. Tiêu chuẩn Xây dựng 027-1991 - Đặt thiết bị trong nhà – Tiêu chuẩn thiết kế 

10. Danh mục thiết bị giáo dục các lớp tiểu học và trung học theo quy định 

của Bộ Giáo dục và đào tạo đối với việc đổi mới chương trình, nội dung và phương 

pháp dạy học 

11. Quyết định số 61/1998/QĐ-BGD&ĐT ngày 6/11/1998 của Bộ GD&ĐT 

về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động thư viện trường Phổ thông 

12. Quyết định số 01/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/01/2003 của Bộ GD&ĐT 

ban hành về tiêu chuẩn Thư viện trường Phổ thông 

13. Công văn 11185/GDTH ngày 17/12/2004 của Bộ Giáo dục và đào tạo 

hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông (sửa đổi và bổ sung một 

số điều ở Quyết định 01/2003/QĐ-BGD&ĐT) 

14. Trần Khánh Đức - Sư phạm kỹ thuật – NXB Giáo dục, Hà Nội 2002 - Từ 

trang 83 và trang 98 

15. Physics, Catalogue 003.22, Phywe (1994), Equipment for the Teaching of  

Science  and Technology Consultants  and  Manufacturers, Gottingen, W. Germany 
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7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá 

Hình 

thức 

Tính chất 

của nội 

dung kiểm 

tra 

Mục đích kiểm tra Trọng số 

Đánh giá 

thường 

xuyên 

Lý thuyết  Kiểm tra kiến thức học phần 10 % 

Bài tập 

cá nhân 

Lý thuyết 

và kỹ năng 

Đánh giá khả năng vận dụng lý thuyết vào 

thực tiễn và các phẩm chất trí tuệ; kỹ năng 

viết khoa học 

10% 

Bài tập 

nhóm 
Kỹ năng 

Đánh giá khả năng tổng hợp kiến thức của 

nhóm và Đánh giá kỹ năng phối kết hợp 

trong làm việc nhóm để tạo ra được sản phẩm 

có ý nghĩa. 

20% 

Bài thi 

hết môn 
Tổng hợp 

Năng lực vận dụng, giải thích…. các vấn đề 

của thực tiễn bằng kiến thức chuyên môn và 

đưa ra được giải pháp hiệu quả (thông qua 

nghiên cứu) 

60% 

 

+ Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, KT – ĐG 

Hoàn thiện bài tập theo yêu cầu về hình thức, nội dung và mục đích của 

kiểm tra đánh giá: Bám sát các tiêu chí và trọng số điểm như ở bảng trên. 

   CHỦ NHIỆM KHOA                                           CHỦ NHIỆM BỘ MÔN 

        

   

PGS. TS. Trịnh Văn Minh
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN / CHUYÊN ĐỀ 

TÊN HỌC PHẦN: Quản lý Tài chính trong giáo dục 

 

1. Thông tin về đơn vị đào tạo 

- Trường: Đại học Giáo dục - ĐHQGHN 

- Khoa: Quản lý Giáo dục 

- Bộ môn:  

2. Thông tin về học phần 

- Tên học phần: Quản lý tài chính trong giáo dục 

- Mã học phần: EDM 6029 

- Học phần bắt buộc / tự chọn:  tự chọn 

- Số lượng tín chỉ: 3 tín chỉ 

- (Các) học phần tiên quyết:  

3. Mục tiêu và chuẩn năng lực (góp phần vào chuẩn đầu ra) cần hình thành 

3.1. Mục tiêu chung: Sau khi học xong học phần này, người học sẽ hệ thống được 

những kiến thức cơ bản của học phần, vận dụng những kiến kiến thức đã học vào 

việc quản lý cũng như sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính trong trường học; đánh 

giá được những mặt tích cực và hạn chế của cơ chế tài cơ chế quản lý tài chính giáo 

dục ở Việt Nam hiện nay. 

3.2. Chuẩn năng lực:  

3.2.1. Kiến thức:  

-  Hiểu được những vấn đề cơ bản về tài chính giáo dục: sự hình thành phát triển, 

các khái niệm, phạm vi, vai trò của quản lý tài chính giáo dục. 

- Trình bày được tính chất của tài chính giáo dục; phân tích và đánh giá được 

hiệu quả của tài chính giáo dục. 

- Hiểu được những vấn đề về tài chính công và chính sách tài chính giáo dục. 

- Đưa ra được luận chứng, luận cứ cho mối quan hệ giữa kinh phí giáo dục và 

phát triển giáo dục. 
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- Phân tích được mối quan hệ giữa chính sách trợ cấp giáo dục cũng như việc 

thực thi chính sách trợ cấp giáo dục và sự phát triển nền giáo dục quốc dân. 

3.2.2. Kỹ năng: 

- Vận dụng kiến thức đã học vào việc xây dựng, phát huy đầy đủ tác dụng của 

giáo dục trong việc xây dựng hiện đại hóa, nâng cao hiệu quả tài chính và chức 

năng tài chính trong phát triển giáo dục. 

- Hình thành kỹ năng sử dụng hiệu quả tài chính giáo dục, giảm sự lãng phí tài 

lực trong giáo dục. 

- Nhận diện được những bất hợp lý của cơ chế quản lí tài chính giáo dục nước 

nhà và đưa ra được phương án quản lý tài chính hiệu quả tại cơ sở giáo dục. 

3.2.3. Thái độ: 

- Nhận thức sâu sắc về trách nhiệm và vai trò của bản thân đối với sự nghiệp cải 

cách nâng cao hiệu quả quản lý tài chính giáo dục. 

- Hình thành ý thức nhìn nhận vấn đề một cách đa diện. 

3.2.4. Mục tiêu khác: 

Rèn luyện các kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng chia sẻ, và một số kỹ 

năng sư phạm như thuyết trình, kỹ năng phản biện, kỹ năng phát hiện vấn đề… 

4. Nội dung học phần  

4.1 Tóm tắt  

Tài chính trong giáo dục và quản lý tài chính trong giáo dục như nguyên tắc 

phân bổ và sử dụng hiệu quả tài chính trong giáo dục cũng như vấn đề thu chi và 

các quy định về tài chính giáo dục nói chung, trường học nói riêng. Những biện 

pháp quản lý tài chính giáo dục. Cơ sở  vật chất và trang thiết bị cho hoạt động giáo 

dục và dạy học. 

Giáo dục không chỉ là lĩnh vực phúc lợi mà nó là một «ngành kinh tế» 

chuyên biệt vì hoạt động của nó cần chi phí và có sự đầu tư. Bài toán chi phí lợi ích 

và hiệu quả và phát triển kinh tế, tác động qua lại của giáo dục và phát triển kinh tế. 

Nội dung chuyên đề cũng phân tích chi phí/ lợi ích giáo dục ở cả khía cạnh vĩ mô. 
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Nội dung cụ thể  

Thứ 

tự 
Mục tiêu Nội dung 

Thời 

lượng 

Ghi 

chú 

 

 

 

1 

Kết thúc chương, 

HỌC VIÊNcần 

phải: 

- Chính sách tài 

chính và các vấn đề 

thu chi tài chính 

- Ảnh hưởng của 

chính sách và cơ 

chế tài chính giáo 

dục đến sự phát 

triển của nền giáo 

dục quốc dân 

 

Chương 1: Cơ sở lý luận của tài chính 

giáo dục 

2.1. Lí luận về tài chính và tài chính 

giáo dục 

2.1.1. Thu chi tài chính và tài chính giáo 

dục 

2.1.2. Thuế và tài chính giáo dục 

2.2. Chính sách tài chính và tài chính 

giáo dục 

2.2.1. Chính sách tài chính và cơ chế tài 

chính 

2.2.2. Ảnh hưởng của chính sách tài 

chính và cơ chế tài chính đến phát triển 

giáo dục  

2.3.  Cơ sở kinh tế tài chính giáo dục 

2.3.1. Lí luận kinh tế và tài chính giáo 

dục 

2.3.2. Chính sách kinh tế và tài chính 

giáo dục 

10 giờ 

tín chỉ 

 

2 

 

 

 

 

Kết thúc chương, 

HỌC VIÊNcần 

phải: 

- Quá trình hình 

thành và phát triển 

của lý thuyết tài 

chính giáo dục; 

khái niệm và phạm 

vi, vai trò của tài 

Chương 2: Những vấn đề cơ bản về tài 

chính giáo dục  

1.1. Quá trình hình thành và phát triển 

của tài chính giáo dục 

1.1.1. Sự hình thành và phát triển 

của tài chính giáo dục 

1.1.2. Khái niệm và phạm vi của 

tài chính giáo dục 

1.1.3. Vai trò của quản lý tài 

10 giờ 

tín chỉ 
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chính giáo dục 

- Tính chất và hiệu 

quả của tài chính 

giáo dục 

 

chính giáo dục 

1.2. Tính chất và hiệu quả của tài chính 

giáo dục 

1.2.1. Tính chất của tài chính giáo dục 

1.2.2. Hiệu quả của tài chính giáo dục  

3 Kết thúc chương, 

HỌC VIÊNcần 

phải: 

- Khái niệm tài 

chính công. 

- Nguồn tài chính 

và nguồn kinh phí 

cho giáo dục 

- Thu chi tài chính, 

phân phối và sử dụng 

kinh phí giáo dục 

Chương 3: Kinh phí giáo dục và phát 

triển giáo dục 

3.1. Tài chính công 

3.1.1. Chi tiêu công của chính phủ 

3.1.2. Nguồn tài chính 

3.2. Nguồn kinh phí cho giáo dục 

3.2.1. Thu chi tài chính và sự phát triển 

của giáo dục 

3.2.2. Phân phối và sử dụng kinh phí 

giáo dục 

10 giờ 

tín chỉ 

 

4 Kết thúc chương, 

HỌC VIÊNcần 

phải: 

- Các vấn đề về trợ 

cấp và  chính sách 

trợ cấp giáo dục 

- ảnh hưởng của trợ 

cấp giáo dục đối 

với sự phát triển 

của nền giáo dục 

quốc dân và cơ hội 

học tập của người 

học 

Chương 4: Chế độ trợ cấp và sự phát 

triển của giáo dục 

4.1. Khái niệm và những vấn đề về chế 

độ trợ cấp 

4.1.1. Chế độ trợ cấp  

4.1.2. Chính sách trợ cấp giáo dục và 

việc thực thi chính sách giáo dục (chính 

sách ưu tiên trong giáo dục; tín dụng đối 

với học sinh sinh viên) 

4.2. Chế độ trợ cấp và sự phát triển của 

nền giáo dục quốc dân 

4.2.1. Trợ cấp giáo dục và sự phát triển 

của các trường tư  

4.2.2. Trợ cấp giáo dục và cơ hội học tập 

của người học 

15 giờ 

tín chỉ 
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5. Phương pháp, hình thức dạy học 

5.1 Phân bổ thời lượng: theo hình thức dạy học 

 Lý thuyết: 18 

 Thực hành/làm việc nhóm: 9 

 Hướng dẫn tự học, nghiên cứu: 3 

5.2. Các phương pháp dạy học chủ yếu 

Kết hợp phù hợp các phương pháp thuyết trình, phương pháp nêu vấn đề, 

phương pháp thảo luận, làm việc  nhóm, phương pháp dự án... 

6. Học liệu: 

6.1. Tài liệu chính (từ 2 đến 4 tài liệu) 

1. Tập bài giảng, Quản lý tài chính giáo dục, khoa QLGD, 2012.  

2. Đề tài cấp Đại học Quốc gia trọng điểm (QGTĐ.10.20), năm 2012, : Nghiên cứu 

các chính sách phi tập trung hóa quản lý tài chính giáo dục nhằm nâng cao chất 

lượng đối với các trường trung học phổ thông Việt Nam, Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Đỗ 

Thị Thu Hằng (đồng chủ nhiệm). 

6.2. Tài liệu tham khảo (nên tài liệu mới) 

1. Phan Văn Kha, Nguyễn Lộc (đồng chủ biên) (2011), Khoa học giáo dục Việt 

Nam từ đổi mới đến nay, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội (Tài chính giáo dục, 

trang 221- 253). 

2. Đặng Quốc Bảo và Phạm Quang Sáng (2003), Một số vấn đề về quản lí tài 

chính trong phát triển giáo dục và tổ chức quá trình dào tạo. Tài liệu dự án 

THCS (ADB), Hà Nội. 

3. Ngân hàng thế giới (2005), Việt Nam quản lí chi tiêu công để tăng trưởng và 

giảm nghèo. Nxb Tài chính, Hà Nội. 

4. Đỗ Thị Thu Hằng (2012), Phân cấp quản lý tài chính giáo dục ở Trung Quốc, 

Tạp chí  Khoa học Giáo dục  

5. Đỗ Thị Thu Hằng, Trần Thị Bích Liễu (2013), Phân cấp quản lý tài chính đối 

với giáo dục phổ thông ở Việt Nam – một nghiên cứu tình huống tại Hà Nội, 

Chuyên san nghiên cứu giáo dục thuộc Tạp chí Khoa học của ĐHQG HN  
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7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá 

+ Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, KT – ĐG 

 

Hình 

thức 

Tính chất 

của nội 

dung kiểm 

tra 

Mục đích kiểm tra Trọng số 

Đánh giá 

thường 

xuyên 

Lý thuyết  Kiểm tra kiến thức học phần 10 % 

Bài tập 

cá nhân 

Lý thuyết 

và kỹ năng 

Đánh giá khả năng vận dụng lý thuyết vào 

thực tiễn và các phẩm chất trí tuệ; kỹ năng 

viết khoa học 

10% 

Bài tập 

nhóm 
Kỹ năng 

Đánh giá khả năng tổng hợp kiến thức của 

nhóm và Đánh giá kỹ năng phối kết hợp trong 

làm việc nhóm để tạo ra được sản phẩm có ý 

nghĩa. 

20% 

Bài thi 

hết môn 
Tổng hợp 

Năng lực vận dụng, giải thích…. các vấn đề 

của thực tiễn bằng kiến thức chuyên môn và 

đưa ra được giải pháp hiệu quả (thông qua 

nghiên cứu) 

 

60% 
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Nội dung Tiêu chí đánh giá 

Bài tập cá nhân 

Hình thức (20% điểm): 

- Bài tập được trình bày trên khổ giấy A4 

- Lề trên: 3.0cm; lề dưới 3.0cm; lề phải: 2.0cm; lề trái: 3.0cm. 

- Font: Times New Roman; cỡ chữ: 14 

- Dãn dòng: 1,5lines 

Nội dung (80% điểm):  

- Xác định vấn đề rõ ràng, hợp lý    1đ 

- Phân tích logic, sâu sắc, có liên hệ thực tế            4đ 

- Sử dụng tài liệu tham khảo phong phú            1đ 

- Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn đúng qui định           1đ 

- Sáng tạo trong cách trình bày             1đ 

Bài tập nhóm  

Hình thức : (20% điểm)  

- Trình bày bằng PPT rõ ràng, dễ hiểu, có minh họa hình thức 

- Có sự kết hợp giữa các thành viên trong nhóm 

- Biên bản làm việc nhóm với phân công công việc cho từng 

thành viên và kết quả thực hiện được. 

Nội dung : (80% điểm) 

- Sản phẩm đúng như yêu cầu về nội dung 

- Vấn đề nghiên cứu mang tính thời sự, thiết thực. 

- Đặt vấn đề hợp lí 

- Có đầy đủ các bước xây dựng đề cương 

- Ví dụ minh họa rõ ràng 

- Trích dẫn tài liệu hợp lí. 

Bài tập giữa kỳ 

 

Hình thức: (20% điểm)  

- Bài tập được trình bày trên khổ giấy A4 

- Lề trên: 3.0cm; lề dưới 3.0cm; lề phải: 2.0cm; lề trái: 3.0cm. 
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- Font: Times New Roman; cỡ chữ: 14 

- Dãn dòng: 1,5lines 

Nội dung: (80% điểm) 

- Xác định vấn đề rõ ràng, hợp lý           1,5đ 

- Phân tích logic, sâu sắc, có liên hệ thực tế                3,5đ 

- Sử dụng tài liệu tham khảo phong phú           1đ 

- Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn đúng qui định          1đ 

- Sáng tạo trong cách trình bày            1đ 

 

Tiểu luận  hết 

môn 

 

Hình thức: (10%) 

- Bài tập được trình bày trên khổ giấy A4 

- Lề trên: 3.0cm; lề dưới 3.0cm; lề phải: 2.0cm; lề trái: 3.0cm. 

- Font: Times New Roman; cỡ chữ: 14 

- Dãn dòng: 1,5lines 

 Nội dung: (80%) 

- Xác định vấn đề rõ ràng, hợp lý    2đ 

- Phân tích logic, sâu sắc, có liên hệ thực tế            4đ 

- Sử dụng tài liệu tham khảo phong phú            1đ 

- Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn đúng qui định           1đ 

- Sán tạo trong cách trình bày              1đ 

   

    CHỦ NHIỆM KHOA                                         CHỦ NHIỆM BỘ MÔN 

  

 

 

PGS.TS. Trịnh Văn Minh 
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN/ CHUYÊN ĐỀ 

TÊN HỌC PHẦN: QUẢN LÍ SỰ THAY ĐỔI TRONG GIÁO DỤC 

1. Thông tin về đơn vị đào tạo 

- Trường: Đại học Giáo dục - ĐHQGHN 

- Khoa: Quản lý giáo dục 

- Bộ môn:  

2. Thông tin về học phần 

- Tên học phần: Quản lý sự thay đổi trong giáo dục 

- Mã học phần: EDM 6030 

- Học phần bắt buộc / tự chọn: tự chọn 

- Số lượng tín chỉ: 3 

- (Các) học phần tiên quyết:  

3. Mục tiêu và chuẩn năng lực (góp phần vào chuẩn đầu ra) cần hình thành 

3.1. Mục tiêu chung:  

Học xong chuyên đề HV có thể: 

- Nhận diện các thay đổi đang diễn ra ở một nhà trường; 

- Xác định được các bước của thay đổi và nhân tố chủ yếu ảnh hưởng lên sự thay 

đổi; 

- Phân tích được bối cảnh của thay đổi và xác định được biện pháp thích hợp để 

thay đổi: Vận dụng vào “thay đổi cụ thể”; 

- Mô tả, phân tích và đánh giá được các chiến lược (giải pháp) thay đổi và kết quả 

thực sự của nó: Giải được các bài tập vận dụng; 

3.2. Chuẩn năng lực:  

3.2.1. Kiến thức:  

1/ Nhận diện được về các loại thay đổi ở một cơ sở GD thường gặp trong bối cảnh 

“đổi mới GD”. Xác đinh được những yếu tố tạo nên sức ép lên một cơ sở GD cần 

được nhận thức để CBQLGD/NT thích ứng với thay đổi ở một cơ sở  GD trong bối 

cảnh thay đổi; 
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2/ Mô tả được quy trình triển khai một thay đổi, điều kiện cần và đủ để một thay 

đổi có thể thành công; 

3/ Chỉ ra vai trò và một số năng lực cần có của một CBQL trong QL thay đổi ở một cơ 

sở GD. 

3.2.2. Kỹ năng: 

1/ Xác định được các yếu tố tác động và tạo nên sự thay đổi trong GD nói chung, ở 

trường nói riêng; 

2/ Triển khai được các bước để thực hiện một thay đổi thành công ở một cơ sở GD; 

3/ Thực hiện được vai trò của một CBQLGD/NT  khi chỉ đạo một thay đổi ở một 

cơ sở GD; cách thức làm giảm rào cản, tăng động lực cho các thay đổi đạt mục tiêu 

dự kiến. 

3.2.3. Thái độ: 

1/ Xây dựng được ý thức chủ động đón nhận sự thay đổi đối với cơ sở GD của 

mình và chấp nhận những thách thức khi đối mặt với sự thay đổi. 

3.2.4. Mục tiêu khác: Rèn luyện được một số kỹ năng trình bày và bảo vệ được ý 

tưởng của mình. 

4. Nội dung học phần 

4.1. Tóm tắt  

   QL thay đổi trong GD là một tiếp cận của QLGD để đối mặt với những thách thức 

của các sức ép thay đổi của bối cảnh lên HTGD nói chung, với một cơ sở GD nói 

riêng. Tiếp cận được nước ngoài nghiên cứu khá nhiều, ở Việt Nam gần đây được mọi 

CBQLGD quan tâm. Khi nghiên cứu chuyên đề này HV có thể nhận diện và vận dụng 

được những kiến thức sau vào hoạt động QL của mình ở một cơ sở GD: 

- Thay đổi nói chung và thay đổi trong GD nói riêng và cách nhận diện một sự thay 

đổi cụ thể; 

- QL thay đổi trong GD và các bước cơ bản để QL sự thay đổi trong GD: Các giai 

đoạn của quản lí sự thay đổi; sơ đồ nguyên tắc của QL sự thay đổi, chuyển đổi; Các 

bước cơ bản trong QL sự thay đổi.. 

- Các nguyên tắc trong QL sự thay đổi. 

- Các rào cản và động lực khi thực hiện một thay đổi và trong QL sự thay đổi trong 

GD. Các điều kiện cần và đủ cho một thay đổi thành công. 
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4.2 Nội dung cụ thể  

Thứ 

tự 
Mục tiêu Nội dung 

Thời 

lượng 

Ghi 

chú 

 

 

 

1 

Kết thúc chương, 

HV trình bày được: 

Lí thuyết quản lí 

thay đổi nghiên cứu 

những nội dung nào 

và nội hàm của 

những nội dung đó? 

 

Chương 1: Lí thuyết chung về quản lí 

sự thay đổi 

1.1. Thay đổi nói chung và thay đổi 

trong GD nói riêng và cách nhận 

diện một sự thay đổi cụ thể 

1.1.1. Nhận diện một thaPy đổi với 

các cấp độ khác nhau 

1.1.2. QL thay đổi và sơ đồ nguyên 

tắc cho QL thay đổi 

- Các nguyên tắc trong QL sự thay đổi 

- Quy trình QL thay đổi 

1.2. Các rào cản và động lực khi thực 

hiện một thay đổi và  trong QL sự thay 

đổi  

1.2.1. Nhận diện các rào cản, phản ứng 

khi đối mặt với thay đổi 

1.2.2. Các yếu tố có thể tạo động lực cho 

sự thay đổi 

1.2.3 Cách thức giảm thiểu rào cản, tăng 

động lực cho thay đổi thành công 

1.3. Các câu hỏi và bài tập cho chương 

1 

9 giờ 

tín 

chỉ 

Trao 

đổi 

trên 

lớp 

2 

 

 

 

 

Kết thúc chương, 

HV có thể chỉ ra 

được các yếu tố tác 

động lên GD/NT và 

nội dung cụ thể của 

chúng? 

Chương 2: Quản lí sự thay đổi trong 

giáo dục 

2.1 Nhận diện bối cảnh tác động lên 

thay đổi trong GD, đối với nhà trường 

2.1.1. Bối cảnh hội nhập 

9 giờ 

tín 

chỉ 

Trao 

đổi 

trên 

lớp 
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 2.1.2. Bối cảnh kinh tế - xã hội 

2.2. Một số quan điểm tiếp cận quản lí 

thay đổi trong GD 

2.2.1. Tiếp cận hệ thống 

2.2.2. Tiếp cận chức năng 

2.3. Các câu hỏi và bài tập cho chương 

2 

3 

Kết thúc chương, 

HV hình thành 

được khả năng vận 

dụng các kiến thức 

đã được lĩnh hội ở 

chương 1 và 2 nêu 

trên vào xử lí các 

vấn đề liên quan 

đến những thay đổi 

đang diễn ra ở nhà 

trường  trong bối 

cảnh “đổi mới 

GD”? 

Chương 3: Kỹ thuật quản lí thay đổi 

đối với một cơ sở giáo dục- đào tạo 

3.1. Một số tác nhân thúc đẩy sự thay 

đổi đối với một cơ sở GD&ĐT 

3.2. Kỹ thuật quản lí sự thay đổi  đối với 

một cơ sở GD&ĐT 

3.3. Một số nét đặc trưng khi quản lí 

thay đổi với một cơ sở GD&ĐT 

3.4. Quản lí thay đổi đối với quá trình 

dạy học trong nhà trường 

3.5. Các câu hỏi và bài tập cho chương 

3 

9 giờ 

TC 

Trao 

đổi 

trên 

lớp 

4 

Kết thúc chương, 

HV hình thành khả 

năng nhận diện 

chính xác các điều 

kiện cần và đủ cho 

thay đổi và QL thay 

đổi trong GD, với 

nhà trường có thể 

thành công và vận 

dụng được kiến 

thức vào xử lí các 

vấn đề liên quan 

đến những thay đổi 

Chương 4: Điều kiện để quản lí thay 

đổi thành công trong giáo dục  

      4.1. Được xã hội đồng thuận và ủng hộ 

      4.2. Phát huy tốt nội lực của ngành 

GD/NT  

      4.3. Giải quyết tốt các mâu thuẫn, xung 

đột xẩy ra khi thực hiện thay đổi 

4.4. Có lộ trình xác đáng cho sự thay 

đổi để tận dụng thời cơ, động lực và 

hạn chế thách thức, rào cản 

4.5. Nâng cao năng lực QL sự thay đổi 

9 giờ 

TC 

Trao 

đổi 

trên 

lớp 
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đang diễn ra ở nhà 

trường  trong bối 

cảnh “đổi mới 

GD”? 

cho CBQL nhà trường 

4.6. Các câu hỏi và bài tập cho chương 

4 

5 

Kết thúc chương, 

HV có được khả 

năng vận dụng các 

kiến thức đã được 

lĩnh hội ở 4 chương 

trên vào xử lí các 

vấn đề cụ thể liên 

quan đến những 

thay đổi đang diễn 

ra ở nhà trường  

trong bối cảnh “đổi 

mới GD”? 

Chương 5: Vận dụng lí thuyết quản lí 

thay đổi cho việc giải các bài toán thay 

đổi trong GD&ĐT hiện nay 

5.1. Vận dụng lí thuyết  quản lý sự thay 

đổi trong GD vào việc chỉ đạo chuyển 

đổi sang quy trình đào tạo theo tín chỉ ở 

các trường ĐH 

5.2. Vận dụng quản lý sự thay đổi trong 

GD vào việc chỉ đạo chuyển đổi cách 

dạy và học nhằm thực hiện mục tiêu 

phát triển năng lực toàn diện 

5.3. Các câu hỏi và bài tập cho chương 

5 

9 giờ 

TC 

Trao 

đổi 

trên 

lớp 

 

5. Phương pháp:  

PPDH chủ yếu là nêu và giải quyết vấn đề, kết hợp với nghiên cứu thực tế, 

bài tập tình huống; hình thức dạy học: Mặt đổi mặt và tự nghiên cứu, làm bài tập ở 

ngoài lớp. 

5.1 Phân bổ thời lượng: theo hình thức dạy học 

 Lý thuyết: 12 giờ TC trên lớp 

 Thực hành/làm việc nhóm: 12 giờ TC  

 Hướng dẫn tự học, nghiên cứu: 6 giờ TC 

5.2. Các phương pháp dạy học chủ yếu: 

- PP nêu và giải quyết vấn đề 

- PP thực hành/làm việc nhóm 

- PP dự án 

6. Học liệu: 
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a/ Tài liệu chính 

6.1. Giáo trình (tập bài giảng) về quản lý thay đổi trong GD; Đặng Xuân Hải biên 

soạn. 

6.2. Nhiều tác giả,(2013) “ Một số vấn đề lí luận và thực tiễn về lãnh đạo và quản 

lí GD trong thời kỳ đổi mới”; sách biên soạn do Bộ GD&ĐT yêu cầu, do dự án 

phát triển GV THPT&TCCN; NXB Văn hóa - Thông tin. 

6.3.Leon de  Caluwe; Hans Vermaak (2003). “Learning to change – A guide for 

Organisation change Agents .” SAGE Publications. 

b/ Tài liệu tham khảo 

1. Michael Fullan, (2009) “ The new meaning of Educational Change”, Teacher 

College, Columbia University; New York and London. 

2. Michael D. Maginn (2010), “QL vào những thời điểm diến ra thay đổi”; 

NXB Tổng hợp TP HCM (sách dịch)...2010. 

3. Nguyễn Quốc Chí và Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2010), “Đại cương khoa học 

QL”; NXB ĐHQGHN. 

4. Đặng Xuân Hải; Nguyễn Sỹ Thư,(2012) “Quản lý giáo dục, quản lý nhà 

trường trong bối cảnh thay đổi”; NXBGD. 

5. Chiến lược phát triển GD&ĐT giai đoạn 2011-2020. 

6. Nghị quyết 29/TƯ về “Đổi mới căn bản, toàn diện GD”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

131 
 

7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá 

Hình 

thức 

Tính chất 

của nội 

dung kiểm 

tra 

Mục đích kiểm tra Trọng số 

Đánh giá 

thường 

xuyên 

Lý thuyết  Kiểm tra kiến thức học phần 10 % 

Bài tập 

cá nhân 

Lý thuyết 

và kỹ năng 

Đánh giá khả năng vận dụng lý thuyết vào 

thực tiễn và các phẩm chất trí tuệ; kỹ năng 

viết khoa học 

10% 

Bài tập 

nhóm 
Kỹ năng 

Đánh giá khả năng tổng hợp kiến thức của 

nhóm và Đánh giá kỹ năng phối kết hợp 

trong làm việc nhóm để tạo ra được sản phẩm 

có ý nghĩa. 

20% 

Bài thi 

hết môn 
Tổng hợp 

Năng lực vận dụng, giải thích…. các vấn đề 

của thực tiễn bằng kiến thức chuyên môn và 

đưa ra được giải pháp hiệu quả (thông qua 

nghiên cứu) 

60% 

 

+ Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, KT – ĐG 

Hoàn thiện bài tập theo yêu cầu về hình thức, nội dung và mục đích của kiểm tra 

đánh giá: Bám sát các tiêu chí và trọng số điểm như ở bảng trên.      

      CHỦ NHIỆM KHOA                                         CHỦ NHIỆM BỘ MÔN 

 

 

 

PGS. TS. Trịnh Văn Minh 
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN / CHUYÊN ĐỀ 

TÊN HỌC PHẦN: Sự phát triển của các quan điểm giáo dục hiện đại 

1. Thông tin về đơn vị đào tạo 

- Trường: Đại học Giáo dục - ĐHQGHN 

- Khoa: Quản lý giáo dục 

- Bộ môn:  

2. Thông tin về học phần 

     -    Tên học phần: Sự phát triển của các quan điểm giáo dục hiện đại 

     -    Mã học phần: EDM 6037 

- Học bắt buộc / tự chọn: tự chọn 

- Số lượng tín chỉ: 3 

3. Mục tiêu và chuẩn năng lực (góp phần vào chuẩn đầu ra) cần hình thành 

3.1. Mục tiêu chung: Trang bị cho  người học về sự hình thành  và phát triển các 

tư tưởng, các lý thuyết giáo dục hiện đại, từ  đó có cơ sở vững chắc tiếp cận với các 

tư tưởng và các lý thuyết quản lý giáo dục, vận dụng vào thực tiễn quản lý giáo 

dục. 

3.2. Chuẩn năng lực:  

3.2.1. Kiến thức:  

Người học trình bày và giải thích được các quan điểm giáo dục hiện đại. 

3.2.2. Kỹ năng: 

Người học phân tích được mối quan hệ và sự phát triển của các quan điểm giáo dục 

hiện đại với các lý thuyết quản lý giáo dục. 

Vận dụng lý thuyết vào giải quyết những vấn đề thực tiễn quản lý giáo dục. 

3.2.3. Thái độ: 

Có thái độ phê phán, không tiếp thu giáo điều, cởi mở, tiếp cận các lý thuyết, các 

quan điểm trên tinh thần học hỏi, cầu thị. 

3.2.4. Mục tiêu khác: 

Hình thành tầm hiểu biết và năng lực vận dụng vào thực tiễn; biết kết nối các khối 

kiến thức hỗ trợ cho sự hiểu biết toàn diện sâu sắc hơn về vấn đề nghiên cứu. 
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4. Nội dung học phần 

4.1 Tóm tắt  

Người học nhận diện ra sự gắn bó hữu cơ giữa các quan điểm giáo dục và 

các lý thuyết quản lý giáo dục; Nắm bắt được sự biến đổi giáo dục qua các nền văn 

minh của nhân loại và những lý thuyết Dạy-Học của TK 20 và ảnh hưởng của 

chúng đến giáo dục của những thập niên đầu TK 21; Ứng dụng vào thực tiễn 

QLGGD. 

4.2 Nội dung cụ thể  

Thứ 

tự 
Mục tiêu Nội dung 

Thời 

lượng 

Ghi 

chú 

 

 

 

1 

Kết thúc chương, 

học viêncần phải: 

Trình bày và giải 

thích được các đặc 

trưng khác  biệt của 

giáo dục trong từng 

nền văn minh nhân 

loại. 

Chương 1: Sự biến đổi của giáo dục và 

nhà trường trong lịch sử nền văn minh 

nhân loại 

1.1. Giáo dục và nhà trường trong nền 

văn minh nông nghiệp 

1.2. Giáo dục và nhà trường trong nền 

văn minh công nghiệp 

1.3. Giáo dục và nhà trường trong thời 

kỳ hậu công nghiệp, trong kỷ nguyên 

thông tin - xã hội tri thức  

15 giờ 

tín chỉ 

 

2 Kết thúc chương, 

học viêncần phải: 

Phân tích được mối 

quan hệ giữa các lý 

thuyết học tập với 

sự biến đổi giáo 

dục và dẫn đến 

những biến đổi 

trong QLGD 

Chương 2: Những lý thuyết dạy 

học TK XX và ảnh hưởng của 

chúng đến giáo dục trong những 

thập niên đầu TK XXI  

2.1. Những nhu cầu toàn cầu đang biến 

đổi giáo dục 

2.2. Sự biến đổi các quan điểm về học 

tập trong thế kỷ XX và XXI 

2.3. Sự biến đổi các quan điểm dạy học 

trong thế kỷ XX và XXI 

15 giờ 

tín chỉ 

 

3 Kết thúc chương, Chương 3. Một số ứng dụng đối với 15 giờ  
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học viêncần phải: 

Biết vận dụng lý 

thuyết vào giải 

quyết các vấn đề 

thực tiễn QLGD 

 

Quản lý, lãnh đạo trong giáo dục  

3.1. Vị trí trung tâm của người giáo 

viên 

3.2. Nhà trường là một hệ thống xã hội 

3.3. Nhà trường là một tổ chức biết học 

hỏi 

tín chỉ 

 

5. Phương pháp, hình thức dạy học 

5.1 Phân bổ thời lượng: theo hình thức dạy học 

 Lý thuyết: 40% 

 Thực hành/làm việc nhóm: 30% 

 Hướng dẫn tự học, nghiên cứu: 30% 

5.2. Các phương pháp dạy học chủ yếu: Thuyết giảng+ Xeminar 

6. Học liệu: 

6.1. Tài liệu chính (từ 2 đến 4 tài liệu) 

1. Hồ Chí Minh, Về vấn đề giáo dục, NXB Giáo dục, Hà Nội-1977. 

2. Phạm Văn Đồng, Giáo dục quốc sách hàng đầu tương lai của dân tộc, NXB 

Giáo dục, HN 1999. 

3. Hà Thế Ngữ, Đặng Vũ Hoạt, Giáo dục học, NXB Giáo dục 1988. 

4. Phạm Minh Hạc, Giáo dục Việt Nam trước ngưỡng cửa TK 21, NXB Chính trị 

Quốc gia 1999. 

5. Thái Duy Tuyên, Giáo dục học hiện đại, Hà Nội, 2002. 

6. Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Các tư tưởng giáo dục hiện đại, Đề tài cấp Bộ 1998. 

6.2. Tài liệu tham khảo (nên tài liệu mới) 

1. Headley Beare (2001), Creating the Future School, Routledge Fahmer, London 

and New York,. 

2. Peter Senge (2000), School that learn, Doublyday, New York.  

3. Clive Dimmock (2000), Designing Centred  School, Falmer Press, London and 

New York.  
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7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá 

Hình 

thức 

Tính chất 

của nội 

dung kiểm 

tra 

Mục đích kiểm tra Trọng số 

Đánh giá 

thường 

xuyên 

Lý thuyết  Kiểm tra kiến thức học phần 10 % 

Bài tập 

cá nhân 

Lý thuyết 

và kỹ năng 

Đánh giá khả năng vận dụng lý thuyết vào 

thực tiễn và các phẩm chất trí tuệ; kỹ năng 

viết khoa học 

10% 

Bài tập 

nhóm 
Kỹ năng 

Đánh giá khả năng tổng hợp kiến thức của 

nhóm và Đánh giá kỹ năng phối kết hợp 

trong làm việc nhóm để tạo ra được sản phẩm 

có ý nghĩa. 

20% 

Bài thi 

hết môn 
Tổng hợp 

Năng lực vận dụng, giải thích…. các vấn đề 

của thực tiễn bằng kiến thức chuyên môn và 

đưa ra được giải pháp hiệu quả (thông qua 

nghiên cứu) 

60% 

 

+ Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, KT – ĐG 

Hoàn thiện bài tập theo yêu cầu về hình thức, nội dung và mục đích của kiểm tra 

đánh giá. 

 

     CHỦ NHIỆM KHOA                                            CHỦ NHIỆM BỘ MÔN 

      

 

 

PGS. TS. Trịnh Văn Minh 
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN / CHUYÊN ĐỀ 

ĐO LƯỜNG VÀ ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC 

(Measurement and Assessment in Education) 

1. Mã học phần (phần chữ): EAM 6001 

2. Học phần tiên quyết (nếu có): Không 

3. Chuẩn đầu ra của học phần 

3.1. Mục tiêu chung:  

  Sau khi học xong học phần này, người học sẽ hệ thống được những kiến 

thức cơ bản và cập nhật về đo lường đánh giá trong giáo dục nói chung và trong 

dạy học nói riêng. Vận dụng được phương pháp luận để thiết kế công cụ, triển khai 

đánh giá kết quả học tập theo quy trình chặt chẽ, bước đầu biết sử dụng các lý 

thuyết khảo thí để phân tích chất lượng câu hỏi và đề kiểm tra đưa ra nhận định 

đúng đắn về năng lực người học làm cơ sở cải tiến quá trình dạy học. Vận dụng 

được các kĩ thuật đánh giá lớp học trong dạy học. 

3.2. Chuẩn năng lực:  

3.2.1. Kiến thức:  

- Trình bày và giải thích được hệ thống thuật ngữ liên quan đến đánh giá trong giáo 

dục và dạy học. 

- Trình bày và giải thích được quy trình đánh giá trong dạy học, các hình thức và 

phương pháp đánh giá trong dạy học. 

- Trình bày và giải thích được các chỉ số đánh giá chất lượng công cụ đánh giá 

trong dạy học. 

- Trình bày được khái niệm, mục đích, cách thức triển khai của một số kĩ thuật 

đánh giá trong lớp học. 

3.2.2. Kỹ năng: 

- Thiết kế, xây dựng các công cụ đánh giá trong giáo dục và dạy học. 

- Thực hiện được quy trình kiểm tra đánh giá. 

- Vận dụng lý thuyết khảo thí, sử dụng phần mềm để phân tích và đánh giá được 

chất lượng công cụ đánh giá trong lớp học. 

- Vận dụng kĩ thuật đánh giá trong lớp học thiết kế được các công cụ đánh giá để áp 

dụng trong dạy học. 

3.2.3. Thái độ: 

- Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kiểm tra đánh giá trong quá trình 

dạy học. 

- Hình thành thái độ công bằng, khách quan và khoa học trong kiểm tra đánh giá. 

3.2.4. Mục tiêu khác: 
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- Rèn luyện kĩ năng viết, đọc, tư duy phê phán, kĩ năng phân tích, tổng hợp và 

đánh giá. 

- Rèn luyện kĩ năng nghiên cứu độc lập, làm việc theo nhóm. 

4. Danh mục tài liệu tham khảo. 

Tài liệu bắt buộc 

[1]. Trường Đại học Giáo dục (2012), Đo lường và đánh giá trong giáo dục, Tập 

bài giảng Lưu hành nội bộ. 

[2]. Patrick Griffin (2014), Assessment for Teaching, Cambridge University 

Press. 

[3]. Dương Thiệu Tống (2005), Trắc nghiệm và đo lường thành quả học tập, 

NXB KHXH, 2005. 

Tài liệu tham khảo 

[4]. Lê Kim Long, Đinh Thị Kim Thoa, Nguyễn Ngọc Bích, Lê Thái Hưng và 

Đào Thị Hoa Mai (2013), Tài liệu kĩ thuật đánh giá lớp học,  Dự án giáo dục 

THPT và CN, Bộ Giáo dục Đào tạo. 

[5]. Lâm Quang Thiệp (2011), Đo lường trong giáo dục – Lý thuyết và ứng dụng, 

NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. 

[6]. James H.McMillan (2001), Classroom Assessment – Principles and Practice 

for Effective Instruction, Allyn and Bacon. 2nd. 

[7]. Tom Kubiszun and Gary Borich, Educational Testing and Measurement – 

Classroom Application and Practice, John & Sons. Inc. 6nd, 2000. 

[8]. Bloom B. S. (1956). Taxonomy of Educational Objectives, Handbook I: The 

Cognitive Domain. New York: David McKay Co Inc. 

[9]. Joan Vandervelde (2011), Authentic  Assessment & rubrics, Online 

Professional Development. 

[10]. Thomas A.Angelo và K.Patricia Hoss (1993), Classroom Assessment 

Techniques, Sanfransisco. 

5. Thông tin giảng viên giảng dạy. 

- TS. Sái Công Hồng 

o Bộ môn ĐLĐG – Trường Đại học Giáo dục 

o Email: hongcs@vnu.edu.vn  

o Di động: 0913314949 

- TS. Lê Thái Hưng 

o Bộ môn ĐLĐG – Trường Đại học Giáo dục 
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o Email: hunglethai82@gmail.com  

o Di động: 0904328279 

 

6. Tên học phần tiếng Anh: Measurement and Assessment in Education 

 Tóm tắt nội dung học phần 

 Đánh giá trong dạy học là học phần cung cấp cho học viênnhững lý thuyết 

cơ bản và cập nhật về đánh giá trong giáo dục nói chung và trong dạy học nói riêng. 

Thông qua học phần, học viêncó thể vận dụng lý thuyết để lập kế hoạch và triển 

khai một kỳ đánh giá bằng việc xác định mục đích đánh giá, tiêu chí đánh giá, lựa 

chọn phương pháp đánh giá, thiết kế câu hỏi và bài kiểm tra đánh giá... Vận dụng lý 

thuyết khảo thí để phân tích, đánh giá kết quả của bài kiểm tra từ đó đưa ra những 

kết luận về năng lực của người học làm cơ sở cho ra quyết định điều chỉnh, cải tiến 

quá trình dạy - học; hiệu chỉnh câu hỏi và bài kiểm tra. Sử dụng được các kĩ thuật 

đánh giá lớp học trong dạy học nhằm cải tiến chất lượng của hoạt động dạy học. 

7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá 

Hình thức 

Tính chất 

của nội 

dung kiểm 

tra 

Mục đích kiểm tra 
Trọng 

số 

Đánh giá 

thường 

xuyên 

Lý thuyết  Kiểm tra kiến thức học phần 10 % 

Bài tập cá 

nhân 

Lý thuyết và 

kỹ năng 

Đánh giá khả năng vận dụng lý thuyết vào 

thực tiễn và các phẩm chất trí tuệ; kỹ năng 

viết khoa học (tiểu luận 5-7 tr) 

10% 

Bài tập 

nhóm 
Kỹ năng 

Đánh giá khả năng tổng hợp kiến thức của 

nhóm và Đánh giá kỹ năng phối kết hợp 

trong làm việc nhóm để tạo ra được sản 

phẩm có ý nghĩa.( báo cáo nhóm 7-10 tr) 

20% 

Bài thi hết 

môn 
Tổng hợp 

Năng lực phân tích, tổng hợp các vấn đề về 

kiểm tra đánh giá kết qảu học tập và đưa ra 

được giải pháp hiệu quả ( tiểu luận 15-20 

tr.) 

60% 
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+ Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, KT – ĐG 

Hoàn thiện bài tập theo yêu cầu về hình thức, nội dung và mục đích của kiểm tra 

đánh giá. 

 

     CHỦ NHIỆM KHOA                                         CHỦ NHIỆM BỘ MÔN 

 

 

PGS. TS. Trịnh Văn Minh 
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN / CHUYÊN ĐỀ 

TÊN HỌC PHẦN: XÂY DỰNG SỨ MỆNH VÀ QUẢN LÍ CHIẾN LƯỢC 

1. Thông tin về đơn vị đào tạo 

- Trường: Đại học Giáo dục - ĐHQGHN 

- Khoa: QLGD 

- Bộ môn:  

2. Thông tin về học phần 

- Tên học phần: XÂY DỰNG SỨ MỆNH VÀ QUẢN LÍ CHIẾN LƯỢC 

- Mã học phần: EDM 6035 

- Học phần bắt buộc / tự chọn: tự chọn 

- Số lượng tín chỉ: 03 

 (Các) học phần tiên quyết: Kinh nghiệm quản lí, thông tin về cơ sở giáo dục 

nơi học viênđang công tác phục vụ cho phân tích   SWOT và làm các bài tập 

3. Mục tiêu và chuẩn năng lực (góp phần vào chuẩn đầu ra) cần hình thành 

3.1. Mục tiêu chung: Học viên phân tích được nội dung các bước lập kế 

hoạch chiến lược và các công việc quản lí chiến lược. SAU KHÓA HỌC, 

HỌC VIÊNCÓ CÁC KĨ NĂNG LẬP KẾ CHIẾN LƯỢC, XÂY DỰNG VIỄN 

CẢNH CHO NHÀ TRƯỜNG VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC 

CÙNG VỚI CÁC THÀNH VIÊN CỦA NHÀ TRƯỜNG. 

3.2. Chuẩn năng lực:  

3.2.1. Kiến thức:  

- Xác định và diễn tả được nội hàm các khái niệm cơ bản, mục đích và các hoạt 

động liên quan đến việc phát triển viễn cảnh và kế hoạch chiến lược;  

3.2.2. Kỹ năng: 

- Vẽ được sơ đồ, phân tích được nội dung và mối quan hệ của các bước và quá trình 

xây dựng kế hoạch chiến lược 

- Xác định được các mục tiêu ưu tiên trong kế hoạch chiến lược của nhà trường 

- Có khả năng xây dựng VIỄN CẢNH và kế hoạch chiến lược đáp ứng các tiêu chí 

của thang đánh giá. 



 

141 
 

- Xác định được các yêu cầu, các kĩ thuật quản lí quá trình thực hiện kế hoạch chiến 

lược. 

 

3.2.3. Thái độ: 

- Hiểu được vai trò của người lãnh đạo trong quá trình lập kế hoạch chiến lược và 

thấy được trách nhiệm cũng như sự cần thiết phải xây dựng kế hoạch chiến lược 

phục vụ mục tiêu phát triển lâu dài của nhà trường. 

 3.2.4. Mục tiêu khác: Thông qua hoạt động học tập HV rèn luyện được một 

số kỹ năng trình bày và bảo vệ được ý tưởng của mình. 

4. Nội dung học phần 

4.1 Tóm tắt  

Học phần này gồm 3 tín chỉ (tương đương 30 giờ tín chỉ) cho học 

viênchương trình thạc sĩ quản lí giáo dục. Học viênsẽ học về vấn đề lập kế hoạch 

chiến lược và quản lí chiến lược: khái niệm, các thành tố, các bước lập kế hoạch 

chiến lược, các kĩ thuật quản lí chiến lược. Trong quá trình học lí thuyết, học 

viênlàm các bài tập luyện tập xây dựng các thành tố của kế hoạch chiến lược như 

viễn cảnh, giá trị, sứ mệnh, phân tích SWOT ... Sau đó học viênluyện tập phát triển 

kế hoạch chiến lược của trường mình. Học viênsẽ được đánh giá thông qua việc 

tham gia vào các hoạt động học tập và kết quả xây dựng kế hoạch chiến lược của 

nhà trường theo thang đánh giá. 

4.2 Nội dung cụ thể  

Thứ 

tự 
Mục tiêu Nội dung 

Thời 

lượng 

Ghi 

chú 

1 

+Hiểu rõ cơ sở lí 

luận của việc lập kế 

hoạch chiến lược; 

+ Hiểu rõ các kĩ 

thuật, biện pháp 

quản lí chiến lược. 

1. Khái niệm và tầm quan trọng của kế 

hoạch chiến lược. 

2. Quá trình xây dựng kế hoạch chiến 

lược (dự báo, xây dựng kịch bản 

tương lai, viễn cảnh, sứ mệnh, giá trị, 

phân tích SWOT, khách hàng, xác 

định mục đích, mục tiêu, các kế 

hoạch hành động để thực hiện các 

mục tiêu của kế hoạch chiến lược). 

22 

giờ 

tín chỉ 
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3. Quản lí chiến lược 

 

2 Hình thành kĩ năng 

lập kế hoạch chiến 

lược  

1. Kĩ năng xác định viễn cảnh/tầm 

nhìn, sứ mệnh và giá trị của tổ 

chức 

2. Kĩ năng phân tích SWOT 

3. Kĩ năng xác định các mục tiêu, 

mục tiêu ưu tiên 

4. Kĩ năng xây dựng kế hoạch hành 

động để thực hiện các mục tiêu 

chiến lược. 

23 

giờ 

tín chỉ 

 

 

5. Phương pháp dạy học:  

- Thực hành làm các bài tập (cá nhân và nhóm) từ đó rút ra các bài học lí thuyết 

- Thảo luận nhóm về các kết quả thực hiện bài tập và các nội dung lí thuyết 

- Làm bài tập cá nhân xây dựng kế hoạch chiến lược của nhà trường. 

6. Phân bổ thời lượng: theo hình thức dạy học 

 Thực hành: 50% và lí thuyết 50% 

7. Học liệu: 

a/ Tài liệu chính 

5. Trần Thị Bích Liễu, Đặng Bá Lãm (2010), Xây dựng và quản lí việc thực 

hiện kế hoạch chiến lược trong trường học, Bài giảng; (Develop and manage 

the implementation  of a strategic plan in the school)   

6. Shapiro J. (2001), Strategic planning toolkit, CIVICUS, 

www.civicus.org/new/media/StrategicPlanning.pdf 

a/ Tài liệu tham khảo 

7. Blank, W. (2005), Tìm kiếm một triển vọng khác, 108 kĩ năng của nhà lãnh 

đạo bẩm sinh, Nhà xuất bản Tri thức  (The 108 skills of Nature Born 

Leaders), pp 166-171. 
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8. JISC InfoNet (2011), Scenario planning:  Good practice and innovation. 

JISC advance: Newcastle.  Available at:   

www.jiscinfonet.ac.uk/tools/scenario-planning 

9. Đặng Bá Lãm, Phạm Thành Nghị, 1999,chính sách và kế hoạch trong quản 

lí giáo dục, NXB GD 

7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá 

 

Hình 

thức 

Tính chất của nội dung 

kiểm tra 
Mục đích kiểm tra 

Trọng 

số 

Trắc 

nghiêm 

Kiểm tra lí thuyết cuối 

học phần 

Đánh giá mức độ học 

viênhiểu lí thuyết về xây 

dựng và quản lí kế hoạch 

chiến lược 

30% 

Bài tập 

Kiểm tra các kĩ năng lập 

kế hoạch chiến lược qua 

việc thực hiện các bài tập 

trong quá trình học và ở 

việc xây dựng kế hoạch 

chiến lược của nhà 

trường. 

Đánh giá mức độ hình 

thành các kĩ năng lập kế 

hoạch chiến lược 

50% 

Biểu hiện 

của học 

viên 

Tính tích cực tham gia 

vào các hoạt động học tập 

trên lớp và việc chuẩn bị 

bài học ở nhà, hoàn thành 

các bài tập được giao. 

Đánh giá thái độ học tập 

của học viên. 
20% 

 

+ Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, KT – ĐG:  

1. Bài tập lí thuyết: trả lời đầy đủ các câu hỏi trắc nghiệm  và có 80% câu trả 

lời đạt yêu cầu; 

2. Bài tập thực hành:  Đạt các mức độ khác nhau của thang đánh giá kế hoạch 

chiến lược 
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Thang đánh giá kĩ năng lập kế hoạch chiến lược 

 Xuất sắc (9-10) Giỏi: (8-7.5) Đạt: (6.5-7.0) 

Đánh 

giá 

tổng 

thể về 

kế 

hoạch 

chiến 

lược 

Kế hoạch chiến lược có 

cấu trúc chặt chẽ, các 

phần gắn kết với nhau;  

Kế hoạch chiến lược có 

cấu trúc chặt chẽ, hầu hết 

các phần có sự gắn kết với 

nhau; 

Kế hoạch chiến lược có cấu 

trúc chặt chẽ, một số phần 

có sự gắn kết với nhau;  

Kế hoạch chiến lược có 

tầm nhìn lí tưởng ; 

Kế hoạch chiến lược có 

tầm nhìn thực tế  

Kế hoạch chiến lược có 

tầm nhìn thực tế 

Kế hoạch chiến lược thể 

hiện đầy đủ các thành 

phần của sứ mệnh và dễ 

nhớ   

Kế hoạch chiến lược thể 

hiện khá đầy đủ các thành 

phần của sứ mệnh và dễ 

nhớ   

Sứ mệnh dài, không thể  

hiện đủ các thành phần.  

Kế hoạch chiến lược xác 

định đầy đủ các giá trị 

giúp nuôi dưỡng một môi 

trường học tập tốt, 

khuyến khích sự sáng tạo 

và văn hóa chia sẻ. 

Kế hoạch chiến lược xác 

định được hầu hết các giá 

trị giúp nuôi dưỡng một 

môi trường học tập tốt. 

Kế hoạch chiến lược xác 

định được một số các giá 

trị giúp nuôi dưỡng một 

môi trường học tập tốt. 

Các kịch bản tương lai 

giúp nhìn thấy tất cả các 

xu hướng giáo dục, các 

môi đe dọa đối với sự 

phát triển của nhà trường. 

Các kịch bản tương lai 

giúp nhìn thấy hầu hết các 

xu hướng giáo dục, các 

môi đe dọa đối với sự phát 

triển của nhà trường. 

Các kịch bản tương lai giúp 

nhìn thấy một số các xu 

hướng giáo dục, các môi đe 

dọa đối với sự phát triển 

của nhà trường. 

Phân tích khách hàng 

giúp xác định các nhu cầu 

đa dạng của tất cả các 

nhóm khách hàng  

Phân tích khách hàng giúp 

xác định các nhu cầu đa 

dạng của các nhóm khách 

hàng chính 

Phân tích khách hàng chỉ 

tập trung vào một số nhu 

cầu  của một vài nhóm 

khách hàng chính. 

Phân tích SWOT và các 

vấn đề,    xác định được 

tất cả các điểm mạnh, các 

mối đe dọa và các điểm 

yếu bên trong và bên 

ngoài nhà trường, chỉ ra 

Phân tích SWOT và các 

vấn xác định được hầu hết 

các điểm mạnh, các mối 

đe dọa và các điểm yếu 

bên trong và bên ngoài 

nhà trường,   chỉ ra một số 

Phân tích SWOT và các 

vấn  xác định được một số 

các điểm mạnh, các mối đe 

dọa và các điểm yếu bên 

trong và bên ngoài nhà 

trường ,  nhưng không có  



 

145 
 

 

     CHỦ NHIỆM KHOA                                           CHỦ NHIỆM BỘ MÔN 

       (Ký và ghi rõ họ tên)                                           (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

   

   PGS.TS. Trịnh Văn Minh 

tất cả các giải pháp cho 

từng cặp yếu tố và chỉ ra 

các vấn đề quan trọng 

cung cấp các thông tin 

cần thiết để xác định 

đúng mục đích, các mục 

tiêu và các giải pháp. 

các giải pháp cho từng cặp 

yếu tố, chỉ ra một số vấn 

đề quan trọng cung cấp đủ 

thông tin để xác định đúng 

mục đích, các mục tiêu và 

các giải pháp. 

các giải pháp cho từng cặp 

yếu tố, chỉ ra một số vấn đề 

quan trọng, cung cấp một 

số thông tin  cho việc xác 

định đúng mục đích, một 

số các mục tiêu và các giải 

pháp. 

Các mục tiêu đáp ứng các 

tiêu chí SMART 

Các mục tiêu đáp ứng các 

tiêu chí đặc trưng, đo 

lường được và có thời hạn 

cụ thể. 

Các mục tiêu đáp ứng các 

tiêu chí đặc trưng và đo 

lường được. 

KHCL  có đầy đủ tất cả 

các mục tiêu ưu tiên  

Kế hoạch chiến lược   có 

một số các mục tiêu ưu tiên 

Kế hoạch chiến lược   có ít 

nhất một mục tiêu ưu tiên 

Kế hoạch chiến lược  có 

các giải pháp thực thi và 

sáng tạo; 

Kế hoạch chiến lược  có 

các giải pháp thực thi 

Kế hoạch chiến lược  có 

các giải pháp thực thi 

Kế hoạch chiến lược có 

các kế hoạch hành động 

đa dạng hứa hẹn việc đạt 

được tầm nhìn tương lai 

lí tưởng của nhà trường 

trong vòng 10 năm tới. 

Kế hoạch chiến lược có 

các kế hoạch hành động 

hứa hẹn tạo ra sự thay đổi 

lớn của nhà trường trong 

vòng 10 năm tới. 

Kế hoạch chiến lược có 

một vài kế hoạch hành 

động giúp nhà trưởng đạt 

được sự tiến bộ trong vòng 

10 năm tới. 

Có đầu đủ đại diện các 

thành phần tham gia vào 

việc xây dựng kế hoạch 

chiến lược. 

Đại diện các thành phần 

khác nhau tham gia vào 

việc xây dựng kế hoạch 

chiến lược. 

Đại diện các thành phần 

chủ chốt tham gia vào việc 

xây dựng kế hoạch chiến 

lược. 
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN / CHUYÊN ĐỀ 

TÊN HỌC PHẦN: PHÂN HÓA VÀ BÌNH ĐẲNG XÃ HỘI TRONG GIÁO 

DỤC 

1. Thông tin về đơn vị đào tạo 

- Trường: Đại học Giáo dục - ĐHQGHN 

- Khoa: Quản lý giáo dục 

- Bộ môn:  

2. Thông tin về học phần 

- Tên học phần: Phân hóa và bình đẳng xã hội trong giáo dục  

- Mã học phần: EDM 6038 

- Học phần bắt buộc / tự chọn: Tự chọn 

- Số lượng tín chỉ:  3 TC 

3. Mục tiêu và chuẩn năng lực (góp phần vào chuẩn đầu ra) cần hình thành 

3.1. Mục tiêu chung: 

Trang bị kiến thức khoa học và hình thành năng lực phân tích tình hình bình đẳng 

xã hội trong giáo dục để có thể phát hiện ra những vấn đề bất bình đẳng xã hội 

trong giáo dục và đề xuất giải pháp thực hiện công bằng xã hội và bình đẳng xã hội 

trong giáo dục ở Việt Nam. 

3.2. Chuẩn năng lực:  

3.2.1. Kiến thức: Kiến thức khoa học cơ bản về chuyên ngành Xã hội học Giáo dục 

và bình đẳng xã hội trong giáo dục.   

3.2.2. Kỹ năng: Kỹ năng nghiên cứu xã hội học giáo dục, đặc biệt là kỹ năng phân 

tích các vấn đề của bình đẳng xã hội trong giáo dục. 

3.2.3. Thái độ: Thái độ khoa học phê phán những biểu hiện của bất bình đẳng xã 

hội trong giáo dục và thái độ khoa học tích cực nghiên cứu tìm giải pháp nâng cao 

bình đẳng xã hội trong giáo dục ở Việt Nam. 

3.2.4. Mục tiêu khác: 

4. Nội dung học phần  

4.1 Tóm tắt  

Các nội dung chính được tóm tắt như sau: 
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- Phương pháp tiếp cận xã hội học giáo dục và các khái niệm cơ bản.  

- Tình hình phân hoá xã hội và bình đẳng xã hội giáo dục ở Việt Nam   

- Các yếu tố tác động tới sự phân hoá và bình đẳng xã hội trong giáo dục.  

- Các hệ quả của sự phân hoá xã hội và bình đẳng xã hội trong giáo dục  

- Các xu hướng biến đổi sự phân hoá xã hội và bình đẳng xã hội trong giáo dục và 

cơ sở thực hiện công bằng xã hội và bình đẳng xã hội trong giáo dục ở Việt Nam.  

- Một số vấn đề nghiên cứu về phân hoá xã hội và bình đẳng xã hội trong giáo dục 

ở Việt Nam hiện nay 

4.2 Nội dung cụ thể  

Thứ 

tự 
Mục tiêu Nội dung 

Thời 

lượng 

Ghi 

chú 

 

 

 

1 

Kết thúc chương, 

HV cần phải: 

- Nắm bắt được bản 

chất và một số 

phương pháp tiếp 

cận xã hội học 

- Có kỹ năng phân 

biệt cách tiếp cận 

xã hội học giáo dục 

với cách tiếp cận 

khác 

- Có kỹ năng thực 

nhận biết và áp 

dụng lý thuyết xã 

hội học trong 

nghiên cứu các vấn 

đề xã hội của giáo 

dục 

- Có kỹ năng áp 

dụng phương pháp 

nghiên cứu xã hội 

Chương 1: Phương pháp tiếp cận xã 

hội học  

1.1. Bản chất và một số phương pháp 

tiếp cận xã hội học  

1.1.1. Xã hội học và phương pháp tiếp 

cận lý thuyết: Thuyết mâu thuẫn, thuyết 

chức năng, thuyết tương tác 

1.1.2. Một số phương pháp tiếp cận thực 

nghiệm: các phương pháp nghiên cứu 

định lượng và định tính trong xã hội học  

1.2. Các đặc điểm cơ bản của phương 

pháp tiếp cận xã hội học 

1.2.1. Tính lịch sử, tình huống xã hội,  

1.2.2. Hệ thống xã hội, hành động xã hội, 

tương tác xã hội,  

1.2.3. Nhóm, vị thế, vai trò, thiết chế, 

mạng lưới xã hội 

1.3. Tính cấp thiết của phương pháp 

tiếp cận xã hội học liên ngành 

6 giờ 

tín chỉ 
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học giáo dục 

 

1.3.1. Mở rộng phạm vi xã hội của giáo 

dục   

1.3.2. Mối quan hệ giữa giáo dục và kinh 

tế thị trường,  

1.3.3. Mối quan hệ giữa giáo dục với 

công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, 

giáo dục và hội nhập kinh tế thế giới và 

toàn cầu hoá.   

2 

 

 

 

 

Kết thúc chương, 

HV cần phải: 

- Nắm bắt được 

khái niệm phân hóa 

xã hội và bình đẳng 

xã hội trong giáo 

dục 

- Nhận biết được 

các hình thức biểu 

hiện của phân hóa 

xã hội 

- Nắm bắt được 

khái niệm công 

bằng xã hội 

- Nhận biết và hình 

thành thái độ công 

bằng trong ứng xử 

các vấn đề trong 

giáo dục 

 

Chương 2: Khái niệm phân hóa xã hội 

và bình đẳng xã hội trong giáo dục  

2.1. Khái niệm phân hoá xã hội trong 

giáo dục 

2.1.1. Định nghĩa: khác biệt hóa xã hội 

2.1.2. Hình thức phân hóa xã hội: phân 

loại xã hội và phân tầng xã hội  

2.2. Khái niệm phân tầng xã hội trong 

giáo dục  

2.2.1. Tầng xã hội: giáo dục  -  cơ sở của 

sự phân tầng xã hội 

2.2.2. Các mô hình phân tầng xã hội và 

giáo dục   

2.3. Khái niệm phân loại xã hội trong 

giáo dục 

2.3.1. Phân loại xã hội  

2.3.2. Phân loại nhóm xã hội và phân 

hoá xã hội    

2.4. Khái niệm bình đẳng xã hội trong 

giáo dục 

2.4.1. Bình đẳng xã hội hình thức và bình 

đẳng xã hội thực chất 

2.4.2. Bất bình đẳng xã hội và giáo dục  

6 giờ 

tín chỉ 
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2.4.3. Các hình thức bình đẳng xã hội: 

nguyên tắc bình đẳng đẳng xã hội trong 

giáo dục  

2.5. Khái niệm công bằng xã hội trong 

giáo dục   

2.5.1. Công bằng xã hội hình thức và 

công bằng xã hội thực chất 

2.5.2. Mối quan hệ giữa công bằng xã 

hôi và bình đẳng xã hội 

2.5.3. Nguyên tắc công bằng xã hội trong 

giáo dục  

2.6. Một số khái niệm khác 

2.6.1. Công lý, khách quan, vô tư, không 

thiên vị 

2.6.2. Cơ hội giáo dục và dạy học phân 

hoá   

3 

Kết thúc chương, 

HV cần phải: 

- Nhận biết được 

các đặc điểm, tính 

chất của phân hóa 

xã hội và bình đẳng 

xã hội trong giáo 

dục 

- Nhận biết được 

phân hóa xã hội và 

bình đẳng xã hội 

trong từng cấp bậc 

giáo dục từ mầm 

non đến đại học 

Chương 3: Đặc điểm và tính chất của 

phân hóa xã hội và bình đẳng xã hội 

trong giáo dục  

3.1. Các hình thức phân hoá xã hội 

trong giáo dục 

3.1.1. Phân loại nhóm theo giới tính 

3.1.2. Phân loại nhóm theo tuổi trong 

giáo dục  

3.1.3. Phân loại nhóm theo dân tộc,vùng 

miền 

3.1.4. Phân loại nhóm về mức sống kinh 

tế trong giáo dục  

3.2. Các hình thức bình đẳng xã hội 

trong giáo dục 

3.2.1. Bình đẳng về cơ hội giáo dục   

6 giờ 

tín chỉ 
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3.2.2. Bình đẳng về cơ hội giáo dục giữa 

các nhóm xã hội  

3.3. Phân hoá xã hội và bình đẳng xã 

hội trong giáo dục mầm non 

3.3.1. Phân hoá xã hội trong nhóm trẻ 

trong độ tuổi nhà trẻ: ở nhà và đến 

trường 

3.3.2. Phân hoá xã hội trong nhóm trẻ 

trong độ tuổi mẫu giáo: ở nhà và đến 

trường 

3.3.3. Các hình thức phân hoá và bất 

bình đẳng xã hội trong giáo dục mầm 

non 

3.4. Phân hoá xã hội và bình đẳng xã 

hội trong giáo dục phổ thông 

3.4.1. Phân hoá xã hội trong trẻ em ở độ 

tuổi tiểu học: học hết tiểu học và bỏ học 

3.4.2. Phân hoá xã hội trong trẻ em ở độ 

tuổi trung học cơ sở: học hết THCS và 

bỏ học 

3.4.3. Phân hoá xã hội trong trẻ em ở độ 

tuổi trung học phổ thông: học hết THPT 

và bỏ học 

3.4.4. Các hình thức phân hoá xã hội và 

bất bình đẳng xã hội trong giáo dục 

trung học phổ thông 

3.5. Phân hoá xã hội và bình đẳng xã 

hội trong giáo dục nghề nghiệp 

3.5.1. Phân hoá xã hội trong giáo dục 

trung học chuyên nghiệp 

3.5.2. Phân hoá xã hội trong lựa chọn 

nghề nghiệp  
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3.6. Phân hoá xã hội và bất bình đẳng 

xã hội trong giáo dục đại học 

3.6.1. Phân hoá xã hội trong tiếp cận 

giáo dục đại học 

3.6.2. Phân hoá xã hội trong các nhóm 

ngành đào tạo đại học 

3.6.3. Phân hoá xã hội giữa các trường 

công lập và trường tư thục 

3.6.4. Các hình thức biểu hiện, nguyên 

nhân và xu hướng biến đổi sự phân hoá 

xã hội và bất bình đẳng xã hội trong giáo 

dục đại học 

3.7. Phân hoá xã hội và bình đẳng xã 

hội trong đội ngũ giáo viên 

3.7.1. Phân hoá xã hội về cơ hội thăng 

tiến của giáo viên nam và nữ 

3.7.2. Phân hoá xã hội về cơ hội thăng 

tiến của giáo viên thuộc các giai tầng xã 

hội khác  

3.8. Phân hoá xã hội và bình đẳng xã 

hội giữa các loại hình trường lớp 

3.8.1. Phân hoá xã hội giữa các trường 

công lập và tư thục 

3.8.2. Phân hoá xã hội giữa các trường 

điểm và các trường khác 

3.8.3. Phân hoá xã hộ giữa các hình thức 

đào tạo tập trung – không tập trung 

4 

Kết thúc chương, 

HỌC VIÊNcần 

phải: 

- Nhận biết được 

các loại yếu tố tác 

Chương 4: Các yếu tố tác động tới sự 

phân hóa và bình đẳng xã hội trong 

giáo dục  

4.1. Các đặc điểm gia đình  

6 giờ 

tín chỉ 
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động tới sự phân 

hóa và bình đẳng xã 

hội trong giáo dục 

- Có kỹ năng phân 

tích tác động của 

từng loại yếu tố để 

có thể đề ra giải 

pháp phù hợp 

 

 

4.1.1. Đặc điểm nhân khẩu của gia đình 

(quy mô, cấu trúc gia đình)  

4.1.2. Đặc điểm kinh tế và các điều đặc 

điểm khác của gia đình  

4.2. Các đặc điểm cộng đồng xã hội 

4.2.1. Các điều kiện kinh tế, địa lý hành 

chính,  

4.2.2. Các điều kiên văn hoá: phong tục 

tập quán, lối sống của cộng đồng, các tổ 

chức xã hội ở cộng đồng 

4.3. Các đặc điểm của các môi trường  

4.3.1. Các đặc điểm của môi trường thể 

chế chính trị, pháp luật   

4.3.2. Các đặc điểm khác của môi trường 

5 

Kết thúc chương, 

HV cần phải: 

- Nhận biết được 

các loại hệ quả của 

phân hóa xã hội và 

bình đẳng xã hội 

trong giáo dục 

- Hình thành kỹ 

năng phát huy các 

hệ quả tích cực và 

kiểm soát các hệ 

quả tiêu cực 

Chương 5: Các hệ quả của sự phân 

hóa xã hội và bình đẳng xã hội trong 

giáo dục  

5.1. Các hệ quả đối với sự phân hoá 

trong lao động, việc làm và nghề nghiệp 

trong xã hội 

5.1.1. Phân hoá trong thị trường lao 

động, 

5.1.2. Phân hoá tính chất việc làm và 

phân công lao động-nghề nghiệp trong 

xã hội, cạnh tranh trong kinh tế 

5.2. Các hệ quả đối với sự phân hoá 

giàu nghèo và phân tầng xã hội  

5.2.1. Bình đẳng xã hội trong giáo dục là 

nguyên nhân của bình đẳng trong xã hội, 

nguyên nhân của công bằng và phân 

tầng xã hội hợp thức 

6 giờ 

tín chỉ 
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5.2.2. Bất bình đẳng giáo dục là nguyên 

nhân của phân hoá giàu nghèo và bất 

bình đẳng xã hội.  

5.3. Các hệ quả đối với cơ cấu giai tầng 

xã hội  

5.3.1. Sự duy trì, củng cố cơ cấu xã hội  

5.3.2. Sự hình thành các nhóm xã hội 

mới,  

5.4. Các hệ quả đối với sự cơ động xã 

hội 

5.4.1. Các cơ chế và hình thức cơ động 

xã hội 

5.4.2. Nhịp độ của sự cơ động xã hội 

6 

Kết thúc chương, 

HỌC VIÊNcần 

phải: 

- Nhận biết được 

các xu hướng biến 

đổi của phân hóa xã 

hội và bình đẳng xã 

hội trong giáo dục 

- Có năng lực dự 

báo được các xu 

hướng 

- Có kỹ năng đề 

xuất giải pháp thúc 

đẩy xu hướng tích 

cực và kiểm soát, 

điều chỉnh xu 

hướng tiêu cực 

Chương 6: Các xu hướng biến đổi sự 

phân hóa xã hội và bình đẳng xã hội 

trong giáo dục  

6.1. Một số xu hướng phân hoá xã hội 

và bình đẳng xã hội trong giáo dục trên 

thế giới 

6.1.1. Mở rộng quyền học tập và trách 

nhiệm học tập 

6.1.2. Mở rộng các cơ hội giáo dục cho 

các nhóm xã hội, các giai tầng xã hội 

6.1.3. Phân hoá xã hội tăng lên làm 

phong phú các giai tầng và các nhóm xã 

hội 

6.2. Các xu hướng biến đổi sự phân hoá 

xã hội trong giáo dục ở Việt Nam 

6.2.1. Sự hình thành các nhóm phong 

phú, đa dạng về loại hình trường lớp và 

chuyên môn 

5 giờ 

tín chỉ 
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6.2.2. Phân hoá xã hội tăng lên làm 

phong phú các giai tầng và các nhóm xã 

hội 

6.3. Các xu hướng biến đổi sự bình 

đẳng xã hội trong giáo dục ở Việt Nam 

6.3.1. Bình đẳng cơ hội giáo dục tăng lên 

giữa các thế hệ và các cấp giáo dục  

6.3.2. Tỉ lệ trẻ em đi học và học lên cao 

tăng lên 

6.3.3. Tỉ lệ trẻ em ngoài trường học giảm 

đi 

7 

Kết thúc chương, 

HỌC VIÊNcần 

phải: 

- Nắm chắc cơ sở 

pháp lý, chính sách 

và cơ sở khoa học 

của việc thực hiện 

công bằng xã hội, 

bình đẳng xã hội 

- Nắm chắc bản 

chất mối quan hệ 

của công bằng xã 

hội với bình đẳng 

xã hội trong giáo 

dục 

- Nắm bắt được bản 

chất của xã hội hóa 

giáo dục 

- Có kỹ năng huy 

động sự tham gia 

của xã hội vào thực 

hiện công bằng xã 

Chương 7: Cơ sở thực hiện công bằng 

xã hội và bình đẳng xã hội trong giáo 

dục  

7.1. Cơ sở pháp lý của việc thực hiện 

nguyên tắc công bằng xã hội và bình 

đẳng xã hội trong giáo dục   

7.1.1. Đổi mới, hoàn thiện cơ sở pháp lý 

về công bằng và bình đẳng xã hội trong 

giáo dục  

7.1.2. Giáo dục pháp luật về sự công 

bằng xã hội và bình đẳng xã hội trong 

giáo dục 

7.2. Xã hội hoá việc thực hiện công 

bằng xã hội và bình đẳng xã hội trong 

giáo dục   

7.2.1. Thu hút sự tham gia của nhà 

trường,  

7.2.2. Vai trò của gia đình và các cá 

nhân  

7.2.3. Vai trò của các tổ chức xã hội  

7.3. Dạy học phân hoá đảm bảo nguyên 

5 giờ 

tín chỉ 
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hội và bình đẳng xã 

hội trong giáo dục  

tắc công bằng xã hội và bình đẳng xã 

hội trong giáo dục   

7.3.1. Tôn trọng và tạo điều kiện cho học 

sinh phát huy năng lực cá nhân mà 

không phương hại đến quyền lợi học tập 

của học sinh khác 

7.3.2. Công bằng xã hội là phương thức 

thực hiện mục tiêu bình đẳng xã hội 

trong giáo dục  

8 

Kết thúc chương, 

HỌC VIÊNcần 

phải: 

- Nhận biết được 

các loại vấn đề 

trong nghiên cứu về 

phân hóa xã hội và 

bình đẳng xã hội 

trong giáo dục 

- Có kỹ năng phân 

tích vấn đề nghiên 

cứu  

- Có kỹ năng đề 

xuất giải pháp đối 

với một số vấn đề 

nảy sinh trong phân 

hóa xã hội, bình 

đẳng xã hội trong 

giáo dục hiện nay 

Chương 8: Một số vấn đề nghiên cứu 

về phân hóa xã hội và bình đẳng xã hội 

trong giáo dục ở Viêt Nam hiện nay  

8.1. Vấn đề bình đẳng giới trong giáo 

dục 

8.1.1. Vấn đề bình đẳng giới trong học 

sinh 

8.1.2. Vấn đề bình đẳng giới trong giáo 

viên  

8.1.3. Vấn đề bình đẳng giới trong đội 

ngũ cán bộ, nhân viên giáo dục 

8.1.4. Vấn đề phòng chống bạo lực học 

đường 

8.2. Vấn đề ảnh hưởng của cơ chế thị 

trường đối với giáo dục  

8.2.1. Về đề thương mại hoá giáo dục: 

các hình thức biểu hiện và nguyên nhân 

8.2.2. Vấn đề giáo dục đáp ứng nhu cầu 

thị trường và phân hoá giáo dục  

8.3. Vấn đề nâng cao sức cạnh tranh 

của giáo dục Việt Nam và sự bình đẳng 

về cơ hội giáo dục  

8.3.1. Vấn đề cạnh tranh giáo dục trong 

5 giờ 

tín chỉ 
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nước và công bằng, bình đẳng về cơ hội 

học tập 

8.3.2. Vấn đề cạnh tranh giáo dục quốc 

tế: sự tiếp cận của người Việt Nam đối 

với các thành tựu giáo dục trên thế giới 

8.4. Vấn đề tụt hậu về giáo dục và hội 

nhập giáo dục của Việt Nam trong khu 

vực và trên thế giới 

8.4.1. Vấn đề giao lưu và tiếp biến văn 

hoá giáo dục quốc tế và phát huy bản 

sắc, truyền thống hiếu học của người 

Việt Nam 

8.4.2. Vấn đề giáo dục liên thông trong 

khu vực và trên thế giới 

 

5. Phương pháp, hình thức dạy học 

5.1 Phân bổ thời lượng: theo hình thức dạy học 

- Thời gian thuyết trình - nghe giảng trên lớp: 20 tiết 

- Thời gian thảo luận:            10 tiết 

- Thời gian làm bài tập, kiểm tra:             2 tiết 

- Thời gian viết thu hoạch, thi hết học phần: 3 tiết 

5.2. Các phương pháp dạy học chủ yếu 

6. Học liệu: 

6.1 Tài liệu tham khảo bắt buộc 

1. Lê Ngọc Hùng (2006), Xã hội học giáo dục. Nxb Lý luận Chính trị. Hà Nội.  

6.2. Tài liệu tham khảo khác 

1. Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005), Luật Giáo dục  

2. Tổng cục thống kê (2000), Kết quả điều tra mức sống dân cư Việt Nam năm 

1992-1998. Nxb Thống kê. Hà Nội.  
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3. Thái Duy Tuyên (2007), Triết học giáo dục Việt Nam. Nxb Đại học Sư phạm. 

Hà Nội.  

4. Tổng cục thống kê(1979,1989,1999), Kết quả tổng điều tra dân số 

5. Vũ Cao Đàm (2007), Suy nghĩ về khoa học và giáo dục trong xã hội đương đại 

Việt Nam. Nxb Khoa học và Kỹ thuật. Hà Nội. 

6. Lê Ngọc Hùng (2007), Học tập và nghiên cứu khoa học trong trường đại học – 

nhìn từ góc độ xã hội học giáo dục. Tạp chí Giáo dục. Số 148, 1/2007. Tr. 8-10 

7. Lê Ngọc Hùng (2008), Nghiên cứu xã hội học về mối quan hệ giữa giáo dục và 

kinh tế thị trường hiện nay ở Việt Nam. Tạp chí Giáo dục. Số 182 kỳ 2/1/2008. 

Tr. 1-5,12 

8. Lê Ngọc Hùng (2008), Triết lý xã hội học về sự phát triển giáo dục ở Việt Nam 

hiện nay. Tạp chí Giáo dục. Số 197. Kỳ 1/9/2008. Tr. 7-11. 

9. Lê Ngọc Hùng (2011), Giáo dục Việt Nam: từ bình đẳng giới ở trình độ thấp 

đến bình đẳng giới ở trình độ cao. Tạp chí Lý luận chính trị. Số 12/2011. Tr. 40 

-44 

10. Lê Ngọc Hùng (2011), Bất bình đẳng xã hội trong phát triển nguồn nhân lực 

chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay: Từ thực trạng đến định hướng chính sách. 

Tạp chí Nghiên cứu Con người. Số 5 (56). 2011. Tr. 3 – 14.  

11.  Lê Ngọc Hùng (2014), Mô hình quản lý và bảo đảm chất lượng đào tạo đại học 

ở nước ta. Tạp chí Lý luận chính trị. Số 7/2014. Tr. 84-90.  

12. Bùi Minh Hiển (Chủ  biên) (2006), Quản lý giáo dục. Nxb Đại học Sư phạm. 

Hà Nội.  

13. Nguyễn Thế Long (2006), Đổi mới tư duy, phát triển giáo dục Việt Nam trong 

kinh tế thị trường. Nxb Lao động. Hà Nội.  

14. J.J. Rousseau (2008), Emile hay là về giáo dục. Nxb Tri thức. Hà Nội.  

15. John Dewey (2008), Dân chủ và giáo dục. Nxb Tri thức. Hà Nội.  
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7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá 

Hình 

thức 

Tính chất 

của nội 

dung kiểm 

tra 

Mục đích kiểm tra Trọng số 

Đánh giá 

thường 

xuyên 

Lý thuyết  Kiểm tra kiến thức học phần 10 % 

Bài tập 

cá nhân 

Lý thuyết 

và kỹ năng 

Đánh giá khả năng vận dụng lý thuyết vào 

thực tiễn và các phẩm chất trí tuệ; kỹ năng 

viết khoa học 

10% 

Bài tập 

nhóm 
Kỹ năng 

Đánh giá khả năng tổng hợp kiến thức của 

nhóm và Đánh giá kỹ năng phối kết hợp 

trong làm việc nhóm để tạo ra được sản phẩm 

có ý nghĩa. 

20% 

Bài thi 

hết môn 
Tổng hợp 

Năng lực vận dụng, giải thích…. các vấn đề 

của thực tiễn bằng kiến thức chuyên môn và 

đưa ra được giải pháp hiệu quả (thông qua 

nghiên cứu) 

60% 

 

+ Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, KT – ĐG 

Hoàn thiện bài tập theo yêu cầu về hình thức, nội dung và mục đích của kiểm tra đánh 

giá. 

   CHỦ NHIỆM KHOA                                         CHỦ NHIỆM BỘ MÔN 

   

 

 

PGS. TS. Trịnh Văn Minh        
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN/ CHUYÊN ĐỀ 

TÊN HỌC PHẦN: Giáo dục so sánh   

1. Thông tin về đơn vị đào tạo 

- Trường: Đại học Giáo dục - ĐHQGHN 

- Khoa: Quản lý giáo dục 

- Bộ môn:    

2. Thông tin về học phần 

- Tên học phần: Giáo dục so sánh 

- Mã học phần: EDM 6039 

- Học phần bắt buộc / tự chọn: tự chọn  

- Số lượng tín chỉ: 3 TC 

3. Mục tiêu và chuẩn năng lực (góp phần vào chuẩn đầu ra) cần hình thành 

3.1. Mục tiêu chung: 

3.2. Chuẩn năng lực:  

Mục tiêu học phần: Kết thúc học phần này, người học có 

3.2.1. Kiến thức: Hiểu có hệ thống các kiến thức cơ bản, hiện đại về nội dung của 

môn Giáo dục so sánh, bao gồm các khái niệm, mục đích, nhiệm vụ và đối tượng, 

các hướng dẫn về nguyên tắc, các cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu và kỹ 

thuật so sánh giáo dục và hiếu được thành tựu và kinh nghiệm phát triển giáo dục 

và đào tạo của một số nước có quan hệ với nước ta… 

3.2.2. Kỹ năng: Có khả năng đề xuất một đề tài nghiên cứu so sánh giáo dục trong 

một phạm vi quốc tế (so sánh một hoặc vài nước ngoài với nước ta) hoặc quốc nội 

(một nơi trong nước với nơi mình, hoặc là địa phương như vùng miền, tỉnh, huyện 

…, hoặc lả trường cùng loại hình và cấp bậc) và chứng tỏ có khả năng giải quyết 

vấn đề của đề tài với phạm vi nội dung thích hợp và phù hợp với mục đích, nguyên 

tắc phương pháp và kỹ thuật của môn Giáo dục so sánh.  

 3.2.3. Thái độ: Hình thành và phát triển các phẩm chất của một nhà giáo, 

một chuyên gia quản lý giáo dục nắm vững môn Giáo dục so sánh (khách quan, 

trung thực, chính xác, trách nhiệm, khoa học…)  
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 3.2.4. Mục tiêu khác: Có khả năng tiến hành thử việc nghiên cứu so sánh 

giáo dục thông qua việc viết một tiểu luận kết thúc học phần. 

4. Nội dung học phần  

4.1 Tóm tắt  

4.2 Nội dung cụ thể  

Thứ 

tự 
Mục tiêu Nội dung 

Thời 

lượng 

Ghi 

chú 

1 

 

 

 

Kết thúc chương,  

cần phải:  

Nắm vững các khái 

niệm cơ bản và 

tình hình phát triển 

hiện nay; mục 

đích, nhiệm vụ và 

đối tượng của Giáo 

dục so sánh; các 

hướng dẫn khi 

nghiên cứu so sánh 

giáo dục và biết thể 

hiện đúng trong đề 

tài nghiên cứu của 

mình 

Chương 1: Cơ sở chung của giáo dục so 

sánh 

1.1. Các khái niệm cơ bản, phân chia các 

loại hình, nguồn gốc và sự hình thành Giáo 

dục so sánh, sự phân hóa xu hướng và tình 

hình nghiên cứu, giảng dạy môn Giáo dục 

so sánh. 

1.2. Mục đích nhiệm vụ và đối tượng nghiên 

cứu cũng như phục vụ của Giáo dục so sánh. 

1.3. Hướng dẫn về nguyên tắc khi so sánh giáo 

dục: xác định đề tài đúng, thu thập thông tin 

xác thực, đảm bảo khả năng so sánh được với 

nhau, chú ý tới các mục tiêu và các nhóm đối 

tượng khác nhau, phân biệt và kết hợp giữa 

cái chung và cái riêng, chọn lựa thích hợp các 

hệ thống, các nước hoặc các trường hợp 

không thành kiến và thiên vị. 

15 

giờ 

tín 

chỉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Kết thúc chương, 

học viên cần phải:  

Phân biệt được các 

khái niệm cách tiếp 

cận, phương pháp 

và kỹ thuật só sánh 

giáo dục và biết 

vận dụng phương 

Chương 2: Các cách tiếp cận, phương pháp 

và kỹ thuật so sánh giáo dục. 

2.1.Các cách tiếp cận và phương pháp: 

Lịch sử (của Isaac Kandel v Nicholas Hans), 

liên môn (của George Bereday), vấn đề (của 

Brian Holmes), mục đích (của Edmund King) 

và khoa học xã hội của (của Harol Noal và 

Max Ekstein) 

8 giờ 

tín 

chỉ 
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pháp; nắm vững kỹ 

thuật so sánh giáo 

dục và có thể vận 

dụng đúng và tốt 

trong đề tài của 

mình như tr×nh 

bµy c¸c sè liÖu 

gi¸o dôc bằng bảng 

hoặc sơ biểu đồ đa 

dạng phù hợp 

2.2. Kỹ thuật so sánh giáo dục: Các hệ 

thống phân loại giáo dục tiêu chuẩn hóa, 

khái niệm và định nghĩa các chỉ số, tỷ lệ và 

số liệu giáo dục hoặc liên quan đến giáo 

dục. 

 

                                                                                                                             

  

3 Kết thúc chương, 

học viên cần phải:  

Hiểu biết và nắm 

vững kết quả so 

sánh mới nhất của 

giáo dục Việt Nam 

với một số nước 

trên thế giới. 

Chương 3: So sánh thành tưu giáo dục và 

đào tạo nước ta với các nước  

3.1. Các nước châu Âu: Pháp, Nga và Đức  

3.2. Các nước châu Á: Trung Quốc, Nhật 

Bản, và Hàn Quốc 

3. 3. Các nước châu khác: Mỹ, Úc …  

7 giờ 

tín 

chỉ 

 

 

5. Phương pháp, hình thức dạy học 

5.1 Phân bổ thời lượng: theo hình thức dạy học 

 Lý thuyết: 25 tiết  

 Thực hành/làm việc nhóm: 10 tiết 

 Hướng dẫn tự học, nghiên cứu: 10 tiết 

5.2. Các phương pháp dạy học chủ yếu 

 Phương pháp giảng dạy chủ yếu là thuyết trình diễn giảng có trình chiếu 

PowerPoint, kết hợp với phương pháp nêu vấn đề và hướng dẫn của giảng viên theo 

các chủ đề của các chương, huy động sự tham gia đóng góp của các học viên trong 

thảo luận lớp với vấn đề chung và thảo luận nhóm tổ với vấn đề riêng của từng cấp 

học. Mỗi chương đều dành thời gian một tiếp để giảng viên vấn đáp và các học viên 

tương tác. Học viêncó điều kiện học trên giảng đường cũng như tự học ở nhà với 

laptop sau khi học trên lớp với các files trình chiếu, sách giáo khoa, chuyên khảo và 

các tài liệu liên quan đầy đủ. 
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6. Học liệu: 

6.1. Tài liệu chính (từ 2 đến 4 tài liệu):  

1) Nguyễn Tiến Đạt: Giáo trình Giáo dục so sánh, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội, 

2014 (tái bản lần thứ ba). 

2) Nguyễn Tiến Đạt: Kinh nghiệm và thành tựu phát triển giáo dục và đào tạo trên 

thế giới, Tập 1 và 2, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội ,2014 (tái bản lần thứ hai). 

6.2. Tài liệu tham khảo (tài liệu mới): 

1. Human Development Report (2014), Published for the UNDP, New 

York/Oxford, Oxford University Press, 2014. 
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7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá 

Hình thức 

Tính chất 

của nội 

dung 

kiểm tra 

Mục đích kiểm tra 
Trọng 

số 

Đánh giá 

thường 

xuyên 

Lý thuyết  
Kiểm tra kiến thức học phần: Làm bài trắc 

nghiệm khách quan tại lớp 60 phút 
10 % 

Bài tập cá 

nhân 

Lý thuyết 

và kỹ năng 

Đánh giá khả năng vận dụng lý thuyết vào thực 

tiễn và các phẩm chất trí tuệ; kỹ năng viết khoa 

học 

10% 

Bài tập 

nhóm 
Kỹ năng 

Đánh giá khả năng tổng hợp kiến thức của nhóm 

và đánh giá kỹ năng phối kết hợp trong làm việc 

nhóm để tạo ra được sản phẩm có ý nghĩa. 

20% 

Bài thi hết 

môn 
Tổng hợp 

Năng lực vận dụng, giải thích…. các vấn đề của 

thực tiễn bằng kiến thức chuyên môn và đưa ra 

được giải pháp hiệu quả (thông qua nghiên cứu): 

Viết bài tiểu luận tại nhà trên 8 trang nộp sau khi 

kết thúc học phần 1 tháng. 

60% 

 

+ Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, KT – ĐG 

Hoàn thiện bài tập theo yêu cầu về hình thức, nội dung và mục đích của kiểm tra đánh 

giá. 

 

         CHỦ NHIỆM KHOA                                          CHỦ NHIỆM BỘ MÔN 

 

 

 

     PGS. TS. Trịnh Văn Minh 

 

 



 

164 
 

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN / CHUYÊN ĐỀ 

TÊN HỌC PHẦN: QUẢN LÝ HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VÀ 

QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG 

1. Thông tin về đơn vị đào tạo 

- Trường: Đại học Giáo dục - ĐHQGHN 

- Khoa: Quản lý giáo dục 

- Bộ môn:  

2. Thông tin về học phần 

- Tên học phần: Quản lý hệ thống giáo dục quốc dân và quản lý nhà trường 

- Mã học phần: EDM 6040 

- Học phần bắt buộc / tự chọn: tự chọn 

- Số lượng tín chỉ: 3 

3. Mục tiêu và chuẩn năng lực (góp phần vào chuẩn đầu ra) cần hình thành 

3.1. Mục tiêu chung: Học viênbiết, hiểu và nắm vững lý luận và thực tiễn về hệ 

thống giáo dục quốc dân, chủ thể quản lý, đối tượng quản lý, nội dung quản lý và 

các đặc điểm trong quản lý hệ thống giáo dục quốc dân và quản lý nhà trường, 

đồng thời người học có khả năng phân tích đánh giá thực trạng hoạt động quản lý 

HTGDQD, quản lý nhà trường, trên cơ sở đó, có những đóng góp nghiên cứu, hoàn 

thiện hệ thống GDQD, hệ thống bộ máy quản lý giáo dục và quản lý nhà trường. 

3.2. Chuẩn năng lực:  

3.2.1. Kiến thức:  

a. Hiểu biết đúng, đầy đủ về ý nghĩa, mục đích, vai trò của việc xây dựng hệ thống 

giáo dục quốc dân; 

b. Hiểu biết đúng, đầy đủ về hệ thống bộ máy quản lý giáo dục, vị trí, chức năng, 

nhiệm vụ và trách nhiệm của chủ thể quản lý giáo dục; 

c. Hiểu biết đúng, đầy đủ về tổ chức và quản lý nhà trường: chức năng, nhiệm vụ, 

trách nhiệm của chủ thể quản lý nhà trường. Đối tượng quản lý và các đặc trưng cơ 

bản trong quản lý nhà trường. 

3.2.2. Kỹ năng: 
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a. Phân tích, đánh giá các mô hình hệ thống giáo dục quốc dân của Việt Nam và 

một số nước trong khu vực và  trên thế giới; 

b. Phân tích thực trạng hoạt động quản lý hệ thống giáo dục quốc dân và quản lý 

nhà trường; 

c. Đề xuất được các giải pháp đổi mới công tác quản lý hệ thống giáo dục quốc dân 

và quản lý nhà trường. 

3.2.3. Thái độ: 

a) Nghiêm túc, cầu thị và chia sẻ trong quá trình học tập; 

b) Có ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo giải quyết các vấn đề, tình huống quản 

lý thực tế liên quan tới phát triển hệ thống giáo dục quốc dân, bộ máy quản lý giáo 

dục và quản lý nhà trường. 

3.2.4. Mục tiêu khác: Học viêncó khả năng tự học, nghiên cứu trên các tài liệu và 

tra cứu trên mạng Internet  theo hướng dẫn của giảng viên. 

4. Nội dung học phần 

4.1 Tóm tắt  

Học phần bao gồm những vấn đề lý luận và thực tiễn về hệ thống giáo dục 

quốc dân, quản lý hệ thống giáo dục quốc dân (được hiểu là quản lý vĩ mô) và quản 

lý nhà trường (quản lý vi mô). 

Hệ thống giáo dục quốc dân, bao gồm các vấn đề: mục đích, triết lý, cấu trúc 

hệ thống và các nguyên tắc cơ bản xây dựng và phát triển hệ thống giáo dục quốc 

dân. Nghiên cứu đặc điểm của HTGDQD Việt Nam và một số nước trên thế giới. 

Quản lý hệ thống giáo dục quốc dân và quản lý nhà trường bao gồm các vấn 

đề về chủ thể quản lý với các chức năng nhiệm vụ và trách nhiệm trong việc thực 

hiện các nội dung quản lý đối với đối tượng quản lý. 

4.2 Nội dung cụ thể  

Thứ 

tự 
Mục tiêu Nội dung 

Thời 

lượng 

Ghi 

chú 

1 Kết thúc chương, 

HV cần phải: 

- Hiểu biết được 

các đặc trưng cơ 

Chương 1. Hệ thống giáo dục quốc 

dân   

1.1. Khái niệm 

1.2. Cấu trúc bậc học, cấp học và trình 

9 giờ 

tín chỉ 
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bản về  HTGDQD 

- Có khả năng phân 

tích, đánh giá mô 

hình HTGDQD; 

- Có ý thức tìm tòi 

khám phá, phát 

triển hoàn thiện 

HTGDQD. 

độ đào tạo 

1.3. Nhà trường trong hệ thống GDQD 

1.4. Các thành tố của HTGDQD 

1.5. Nguyên tắc xây dựng HTGDQD 

1.6. Các yếu tố ảnh hưởng tới việc hình 

thành và phát triển HTGDQD 

1.7. Các giai đoạn phát triển HTGDQD 

VN 

2 

 

 

 

 

Kết thúc chương, 

học viên cần phải: 

- Hiểu biết được 

các đặc điểm cơ 

bản về HTGDQD 

của một số nước 

phát triển trên thế 

giới 

- Có khả năng phân 

tích, đánh giá rút ra 

bài học về 

HTGDQD từ các 

nước phát triển. 

- Có ý thức tìm tòi 

khám phá và vận 

dụng từ các bài học 

kinh nghiệm 

Chương 2. Đặc điểm HTGDQD một 

số nước trên thế giới 

2.1. Cách phân loại trình độ giáo dục 

2.2. Các triết lý xây dựng và phát triển 

HTGDQD 

2.3. Cấu trúc HTGDQD một số nước 

trên thế giới 

2.4. Bài học kinh nghiệm từ xây dựng 

HTGDQD Singapore và Phần Lan  

 

9 giờ 

tín chỉ 

 

3 Kết thúc chương, 

học viên cần phải: 

- Hiểu biết được 

các đặc trưng cơ 

bản về  nhà trường 

trong HTGDQD. 

- Có khả năng phân 

Chương 3. Nhà trường trong 

HTGDQD 

3.1. Khái niệm nhà trường 

3.2. Phân loại nhà trường và các cơ sở 

giáo dục 

3.3. Các kiểu mô hình nhà trường   

9 giờ 

tín chỉ 
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tích, đánh giá các 

đặc điểm nhà 

trường 

- Có ý thức tìm tòi 

khám phá xu hướng 

phát triển nhà 

trường 

3.4. Các đặc điểm về nhà trường 

 

4 Kết thúc chương, 

học viên cần phải: 

- Hiểu biết được 

các đặc trưng cơ 

bản về đối tượng và 

chủ thể quản lý 

HTGDQD 

- Có khả năng phân 

tích, đánh giá thực 

tiễn quản lý 

HTGDQD 

- Có ý thức tìm tòi 

khám phá, phát 

triển quan điểm đổi 

mới quản lý 

HTGDQD. 

Chương 4. Quản lý HTGDQD 

4.1. Khái niệm  

4.2. Đối tượng quản lý 

4.3. Nội dung quản lý 

4.4. Chủ thể quản lý  

4.5. Phương thức quản lý  

4.6. Đặc điểm quản lý HTGDQD 

 

9 giờ 

tín chỉ 

 

5 Kết thúc chương, 

học viên cần phải: 

- Hiểu biết được 

các đặc trưng cơ 

bản về tổ chức và 

quản lý nhà trường. 

- Có khả năng phân 

tích, đánh giá thực 

tiễn quản lý nhà 

trường - Có ý thức 

Chương 5. Quản lý nhà trường 

5.1. Khái niệm   

5.2. Chủ thể quản lý   

5.3. Đối tượng quản lý 

5.4. Các lĩnh vực/nội dung quản lý 

5.5. Tổ chức và quản lý  

5.6. Phương thức quản lý  

5.7. Đặc điểm quản lý nhà trường 

9 giờ 

tín chỉ 

 



 

168 
 

tìm tòi khám phá 

các giải phát đổi 

mới quản lý nhà 

trường. 

 

 

5. Phương pháp, hình thức dạy học 

5.1 Phân bổ thời lượng: theo hình thức dạy học 

 Lý thuyết:  15 giờ tín chỉ 

 Thực hành/làm việc nhóm: 10 giờ tín chỉ 

 Hướng dẫn tự học, nghiên cứu: 5 giờ tín chỉ 

5.2. Các phương pháp dạy học chủ yếu 

Các phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của học viên trong quá 

trình dạy học: 

- Dạy học nêu và giải quyết vấn đề; 

- Phương pháp tình huống; 

- Phương pháp dạy học theo dự án.. 

6. Học liệu: 

6.1. Tài liệu chính (từ 2 đến 4 tài liệu): 

1. Nguyễn Trọng Hậu (2012) Hệ thống giáo dục quốc dân và quản lý nhà 

trường. Bài giảng Cao học Quản lý giáo dục Trường Đại học Giáo dục ĐHQG 

Hà Nội. 

2. Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Chủ biên)- Đặng Quốc Bảo - Nguyễn Trọng Hậu - 

Nguyễn Quốc Chí - Nguyễn Sỹ Thư (2012), Quản lý giáo dục: lý luận và thực 

tiễn. NXB ĐHQGHN; 

3. Nguyễn Lộc (2010) Lí luận về quản lí, NXB, Đại học Sư phạm. 

6.2. Tài liệu tham khảo (nên tài liệu mới) 
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1. Đặng Quốc Bảo (1997), Một số khái niệm về QLGD, Trường CBQLGD-ĐT Hà 

Nội,  

2. Đặng Quốc Bảo (2009), Quan điểm về quản lí giáo dục-Quản lí nhà trường 

và tổ chức quá trình dạy học: từ một số góc nhìn của thời đại và đất nước. 

Tài liệu quản dạy Cao học QLGD, trường ĐHGD-Đại học Quốc gia Hà Nội 

năm, 

3. Đặng Quốc Bảo, Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Nguyễn Quang 

Kính, Phạm Đỗ Nhật Tiến (2007) Cẩm nang nâng cao năng lực quản lý nhà 

trường, NXB Chính trị Quốc gia. 

4. Vũ Cao Đàm (2005), Phương pháp luận NCKH. Nhà xuất bản khoa học và kỹ 

thuật, Hà Nội. 

5. Đặng Xuân Hải - Nguyễn Sỹ Thư (2012), Quản lý giáo dục, quản lý nhà 

trường trong bối cảnh thay đổi, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. 

6. Trần Kiểm (2010), Khoa học tổ chức và quản lí trong giáo dục, Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm, Hà Nội. 

7. Nguyễn Ngọc Quang (1989), Những khái niệm cơ bản về lý luận Quản lý giáo 

dục, Trường Bồi dưỡng Cán bộ quản lý giáo dục TW1, Hà Nội 
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7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá 

Hình 

thức 

Tính chất 

của nội 

dung kiểm 

tra 

Mục đích kiểm tra Trọng số 

Đánh giá 

thường 

xuyên 

Lý thuyết  

Kiểm tra kiến thức học phần về cơ sở lý 

thuyết và pháp lý về quản lý HTGDQD và 

quản lý nhà trường 

10 % 

Bài tập 

cá nhân 

Lý thuyết 

và kỹ năng 

Đánh giá khả năng vận dụng lý thuyết vào 

thực tiễn trong việc nghiên cứu mô hình quản 

lý cụ thể và rút ra bài học của mô hình tiên 

tiến 

10% 

Bài tập 

nhóm 
Kỹ năng 

Đánh giá khả năng tổng hợp kiến thức của 

nhóm và kỹ năng phối kết hợp trong làm việc 

nhóm để xác định nội dung và giải pháp đổi 

mới quản lý HTGDQD và nhà trường 

20% 

Bài thi 

hết môn 
Tổng hợp 

Năng lực vận dụng các vấn đề của học phần 

để xác định nội dung và giải pháp quản lý 

nhà trường hiệu quả (thông qua nghiên cứu) 

60% 

+ Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, KT – ĐG 

Hoàn thiện bài tập theo yêu cầu về hình thức, nội dung và mục đích của kiểm tra 

đánh giá. 

    CHỦ NHIỆM KHOA                                           CHỦ NHIỆM BỘ MÔN 

 

 

PGS. TS. Trịnh Văn Minh 
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

Tên học phần: Quản lý quá trình dạy học trong nhà trường 

1. Th«ng tin vÒ ®¬n vÞ ®µo t¹o 

-      Trêng §¹i häc Gi¸o dôc - §HQG HN 

-      Khoa Qu¶n lý Gi¸o dôc 

2. Th«ng tin vÒ m«n häc 

-     Tªn häc phần: Qu¶n lý qu¸ tr×nh d¹y häc trong nhà trường 

-     M· m«n häc phần: EDM 6032 

-     Học phần bắt buộc: Tự chọn 

-     Sè lượng tÝn chØ: 3 

-     (Các) học phần tiên quyết:  

3. Mục tiêu và chuẩn năng lực (gióp phần vào chuẩn đầu ra) cần hình thành 

3.1. Mục tiêu chung:  

Sau khi kết thúc học phần, học viêncó thể xác định được khái niệm qu¶n lý 

nh chøc n¨ng qu¶n lý, ph¬ng ph¸p qu¶n lý; qu¶n lý gi¸o dôc, qu¶n lý nhµ trêng, 

ho¹t ®éng d¹y häc nh ho¹t ®éng d¹y cña gi¸o viªn, ho¹t ®éng häc cña häc sinh, sù 

thèng nhÊt biÖn chøng gi÷a ho¹t ®éng d¹y vµ ho¹t ®éng häc vµ qu¸ tr×nh qu¶n lý 

ho¹t ®éng d¹y häc. 

3.2. Chuẩn năng lực:  

3.2.1. Kiến thức:  

- Xác định được khái niệm quản lý, hoạt động dạy học; 

- Phân biệt được hoạt động dạy học của giáo viên và hoạt động học của học sinh; sự 

thống nhất biện chứng giữa hoạt động dạy và hoạt động học; 

- Xác định được sự thống nhất biện chứng giữa hoạt động dạy và hoạt động học. 

3.2.2. Kỹ năng: 

- T¹o sù chuyÓn biÕn vÒ nhËn thøc cña c¸n bé qu¶n lý, gi¸o viªn vÒ c«ng t¸c qu¶n lý 

viÖc d¹y vµ häc 

- Qu¶n lý viÖc x©y dùng, hoµn thiÖn vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch n¨m häc 

- Qu¶n lý qu¸ tr×nh chuÈn bÞ giê lªn líp cña gi¸o viªn 
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- Qu¶n lý giê lªn líp cña gi¸o viªn 

- Qu¶n lÝ mét sè ho¹t ®éng ®æi míi ph¬ng pháp d¹y häc 

- Qu¶n lý viÖc kiÓm tra, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ d¹y häc 

- Cñng cè thêng xuyªn nÒ nÕp, kû c¬ng häc tËp cña häc sinh 

- Qu¶n lý ho¹t ®éng häc tËp cña häc sinh t¹i c¬ së gi¸o dôc 

- Qu¶n lý viÖc häc tËp ë nhµ cña häc sinh 

- Phæ biÕn vµ tæ chøc thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ c¸c chÕ ®Þnh vÒ gi¸o dôc vµ ®µo t¹o 

- KiÖn toµn vµ ph¸t triÓn bé m¸y tæ chøc trong nhµ trêng ®Ó thùc hiÖn tèt qu¸ tr×nh 

d¹y häc 

3.2.3. Thái độ: 

- N©ng cao nhËn thøc cho ngêi häc vÒ c¸c ho¹t ®éng d¹y häc trong nhµ trêng, 

n©ng cao chÊt lîng d¹y häc ë nhµ trêng;  

- Có sự thông hiểu các hoạt động dạy học ở nhà trường từ đó thông cảm với công 

việc nghề nghiệp của giáo viên.  

3.2.4. Mục tiêu khác: 

- Hợp tác, giao tiếp; 

- Khai thác công nghệ thông tin trong quản lí hoạt động dạy học. 

4. Nội dung học phần 

4.1 Tóm tắt  

 Học phần tập trung Phát triển năng lực của giáo viên trong quản lý dạy học 

(nội dung): Hiểu quá trình dạy học của giáo viên và cách thức quản lí quá trình dạy 

học (giới thiệu các kết quả nghiên cứu về vấn đề này); Cách tiếp cận mới trong dạy 

học; Dạy học phân hóa. Cách thức phát triển năng lực năng lực quản lí dạy học của 

GV, nghiệp vụ dạy học của GV; Khái niệm chuẩn và Chuẩn đầu ra. Một số hoạt 

động dạy học được giới thiệu ở cuối chủ đề như: Điều tra, Câu hỏi, Bài KT-ĐG. 
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Thứ 

tự 
Mục tiêu Nội dung 

Thời 

lượng 

Ghi 

chú 

 

 

 

1 

Kết thúc chương, 

HỌC VIÊNcần 

phải: 

- có hiểu biết cơ 

bản về các khái 

niệm lí thuyết về 

quản lí QTDH ở 

trường phổ thông 

 

Chñ ®Ò 1: C¬ së lý luËn vµ thùc 

tiÔn qu¶n lý qu¸ tr×nh d¹y häc 

trong nhµ trêng 

10 giờ tín 

chỉ 

 

2 Kết thúc chương, 

người học cần 

phải: 

Có hiểu biết về 

các biện pháp (cơ 

sở khoa học, cách 

thức triển khái) 

quản lí QT dạy 

học của GV 

Chñ ®Ò 2: Qu¶n lý ho¹t ®éng d¹y 

häc 

15 giờ tín 

chỉ 

 

3 

 

 

 

 

Kết thúc chương, 

người học cần 

phải: 

Có hiểu biết về 

các biện pháp 

quản lí hoạt động 

học tập của HS 

 

Chñ ®Ò 3: Qu¶n lý ho¹t ®éng häc 

tËp 

10 giờ tín 

chỉ 

 

4 Kết thúc chương, 

người học cần 

phải: 

Chñ ®Ò 4: Qu¶n lý c¸c ®iÒu kiÖn, 

ph¬ng tiÖn vµ m«i trêng hç trî 

ho¹t ®éng d¹y vµ häc 

10 giờ tín 

chỉ 
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4.2 Nội dung cụ thể  

5. Phương pháp, hình thức dạy học 

   - Lớp đông; 

   - Làm việc nhóm; 

  - Xemina. 

5.1 Phân bổ thời lượng: theo hình thức dạy học 

- Híng dÉn trªn gi¶ng ®êng (tû lÖ 10%) 

- Tù häc, tù nghiªn cøu (tû lÖ 30%) 

- Lµm viÖc nhãm vµ semina (tû lÖ 50%) 

- Thùc tÕ (10%) 

5.2. Các phương pháp dạy học chủ yếu 

Ph©n bæ thêi lîng 

- Lý thuyÕt / Thùc hµnh & Lµm viÖc nhãm / Tù häc: 15 / 10 / 5 

- C¸c ph¬ng ph¸p d¹y häc chñ yÕu: GQV§, Dù ¸n, T×nh huèng, Hîp t¸c 

6. Học liệu: 

1. NguyÔn §øc ChÝnh, 2004, Qu¶n lý chÊt lîng ®µo t¹o, Nxb §¹i häc Quèc gia 

Hµ Néi. 

2. NguyÔn Minh §¹o, 1997, C¬ së cña khoa häc qu¶n lý, Nxb ChÝnh trÞ Quèc 

gia, Hµ Néi 

3. TrÇn KiÓm, 2004, Khoa häc qu¶n lý gi¸o dôc – Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc 

tiÔn, Nxb Gi¸o dôc, Hµ Néi. 

4. TrÇn KiÓm, 2006, TiÕp cËn hiÖn ®¹i trong qu¶n lý gi¸o dôc, Nxb §¹i häc S 

ph¹m, Hµ Néi. 

5. Hµ ThÕ Ng÷, Qu¸ tr×nh s ph¹m: B¶n chÊt, cÊu tróc vµ tÝnh quy luËt, ViÖn 

khoa häc gi¸o dôc, Hµ Néi, 1986. 

Có hiểu biết về 

cácbiện pháp 

quản lí cơ sở vật 

chất hỗ trợ QTDH 
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6. TrÇn KiÓm, 2008, Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n cña khoa häc qu¶n lý gi¸o dôc, Nxb 

§¹i häc S ph¹m, Hµ Néi. 

7. V¬ng Thanh H¬ng, 2007, HÖ thèng th«ng tin qu¶n lý gi¸o dôc – Mét sè 

vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn, Nxb §¹i häc S ph¹m, Hµ Néi. 

8. Ph¹m ViÕt Vîng (chñ biªn), 2008, Qu¶n lý hµnh chÝnh Nhµ níc vµ qu¶n lý 

ngµnh gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, Nxb §¹i häc S ph¹m, Hµ Néi. 

TiÕng Anh 

1. Argyris Chris, On organizational Learning, Blackwell, 1992 

2. Bollignton  Rob, An introduction  to teacher appraisal, Casselle Edition 1990 

3. Macheath John, Improving school effectiveness, Open University Publication 

2001 

4. Derekglover Sue Law, Educational Leadership and Learning 

Một số trang Web  

1. http://www.vnschool.net/modules.php?name=HỌC VIÊNR: Presentation  of 

some softwares in Management of learning and teaching at schools. 

http://www.srem.com.vn/home: Presentation  about the project Srem 

2. http://www.srem.com.vn/generalInfo?general_info_id=43: Presentation  of 

the software in Management of teaching staff in school  

3. http://www.giaovien.net/: Presentation  of a teacher’s forum  

4. http://www.moet.gov.vn/?page=9.6: Presentation  of the Ministry of 

Education and Training of Vietnam 

5. http://edu.net.vn/forums/: Presentation  of an education forum 

 



 

176 
 

7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá 

Hình 

thức 

Tính chất của 

nội dung kiểm 

tra 

Mục đích kiểm tra 
Trọng 

số 

Đánh 

giá 

thường 

xuyên 

Lý thuyết  Kiểm tra kiến thức học phần 10 % 

Bài tập 

cá nhân 

Lý thuyết và kỹ 

năng 

Đánh giá khả năng vận dụng lý thuyết vào 

thực tiễn và các phẩm chất trí tuệ; kỹ năng 

viết khoa học( tiểu luận 6-7 tr,A4 ) 

10% 

Bài tập 

nhóm 
Kỹ năng 

Đánh giá khả năng tổng hợp kiến thức của 

nhóm và đánh giá kĩ năng phối kết hợp 

trong làm việc nhóm để tạo ra được sản 

phẩm có ý nghĩa.( báo cáo nhóm 10-15 tr.) 

20% 

Bài thi 

hết môn 
Tổng hợp 

Năng lực tổng hợp, phân tích các vấn đề 

về quản lí chất lượng trong các cơ sở giáo 

dục và đưa ra được giải pháp hiệu quả 

(tiểu luận 15-20 tr.) 

60% 

 

+ Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, KT – ĐG 

Hoàn thiện bài tập theo yêu cầu về hình thức, nội dung và mục đích của 

kiểm tra đánh giá. 

 

       CHỦ NHIỆM KHOA                                           CHỦ NHIỆM BỘ MÔN 

                

    

 

    PGS.TS. Trịnh Văn Minh 
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN / CHUYÊN ĐỀ 

TÊN HỌC PHẦN: XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN GIÁO DỤC 

1. Thông tin về đơn vị đào tạo 

- Trường: Đại học Giáo dục - ĐHQGHN 

- Khoa: Quản lý giáo dục 

- Bộ môn:  

2. Thông tin về học phần 

- Tên học phần: Xây dựng và quản lý dự án giáo dục 

- Mã học phần: EDM 6044 

- Học phần bắt buộc / tự chọn: Tự chọn 

- Số lượng tín chỉ: 3 

- (Các) học phần tiên quyết: 

3. Mục tiêu và chuẩn năng lực (góp phần vào chuẩn đầu ra) cần hình thành 

3.1. Mục tiêu chung: 

Học viênđược trang bị kiến thức cơ bản về xây dựng và quản lý dự án giáo 

dục, nắm vững quy trình quản lý dự án giáo dục, vận dụng kiến thức đã học để 

quản lý một dự án đầu tư cho giáo dục. 

3.2. Chuẩn năng lực:  

3.2.1. Kiến thức:  

- Các kiến thức về xây dựng dự án giáo dục. 

- Hiểu cách khởi đầu, hoạch định, giám sát và kết thúc dự án giáo dục. 

- Nắm vững quy trình tổ chức quản lý dự án giáo dục. 

- Nắm vững một số phương pháp, công cụ và kỹ thuật quản lý dự án. 

- Thu nhận các kinh nghiệm quản lý rủi ro, thay đổi trong quá trình dự án giáo dục. 

3.2.2. Kỹ năng: 

- Có kĩ năng xử lí những nhân tố chủ yếu như phạm vi, nguồn lực, lịch trình, chi 

phí và chất lượng; 

-  Có kĩ năng thực tế trong việc sử dụng những công cụ quản lí dự án chính như cấu 

trúc chia nhỏ công việc, mạng hoạt động và biểu đồ Gantt;  
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3.2.3. Thái độ: 

- Có ý thức nghiên cứu khoa học trong các vấn đề lí luận và thực tiễn xây dựng và 

quản lí dự án. 

- Hình thành thái độ đúng đắn, khách quan, nghiêm túc trong công tác quản lý dự 

án giáo dục; Áp dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn giáo dục nhằm đổi mới 

công tác quản lý nói chung và quản lý chương trình dự án cụ thể. 

- Có định hướng tích lũy chuyên môn trong công tác quản lý. 

3.2.4. Mục tiêu khác: 

- Cải thiện các kĩ năng ra quyết định, kĩ năng lãnh đạo của một trưởng dự án; học 

cách ứng dụng một cách hệ thống các kiến thức, kĩ năng học được vào dự án của 

riêng mình. 

- Đưa các phương pháp quản lí dự án giáo dục vào thực tiễn; Có kinh nghiệm về 

các nhân tố thành công trong việc hoạch định và giám sát dự án giáo dục – và đặc 

biệt là các nhân tố con người trong quản lí dự án giáo dục. 

4. Nội dung học phần  

4.1 Tóm tắt  

“Xây dựng và quản lý dự án giáo dục” là học phần tự chọn  trong chương 

trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành QLGD. Học phần được thiết kế với thời lượng 2 

tín chỉ và nhằm mục đích cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng xây dựng 

và quản lý dự án trong giáo dục. Các cơ sở giáo dục đang bị áp lực đáng kể để gia 

tăng nguồn thu thông qua các dự án đầu tư, quản lý dự án thành công -cả về thời 

gian và ngân sách. Để dự án giáo dục được quản lý tốt đòi hỏi việc xây dựng dự án 

và lập kế hoạch vững chắc, có lộ trình thực hiện thích hợp và theo dõi tiến độ. Môn 

xây dựng và quản lý dự án giáo dục nhằm trang bị cho học viênmột số nội dung: 

- Các kiến thức về xây dựng dự án giáo dục. 

- Các kiến thức về cách khởi đầu, hoạch định, giám sát và kết thúc dự án giáo 

dục.  

- Quy trình tổ chức quản lý dự án giáo dục theo các phương án đầu tư cụ thể. 

- Nắm vững một số phương pháp, công cụ và kỹ thuật xây dựng và quản lý dự 

án giáo dục. 

- Thu nhận các kinh nghiệm quản lý rủi ro, thay đổi trong quá trình dự án giáo 

dục. 
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Sau khóa học, học viênnắm vững kiến thức về quản lý dự án giáo dục; Cải thiện 

các kĩ năng ra quyết định, kĩ năng lãnh đạo của một trưởng dự án; Ứng dụng một 

cách hệ thống các kiến thức, kĩ năng học được vào dự án của riêng mình. Đồng 

thời, học viênáp dụng các phương pháp quản lí dự án giáo dục vào thực tiễn; Có 

kinh nghiệm về các nhân tố thành công trong việc hoạch định và giám sát dự án 

giáo dục – và đặc biệt là các nhân tố con người trong quản lí dự án giáo dục; 

4.2 Nội dung cụ thể : 

Thứ 

tự 
Mục tiêu Nội dung 

Thời 

lượng 

Ghi 

chú 

1 Kết thúc chương, 

HỌC VIÊNcần 

phải: Nắm vững 

khái niệm, đặc điểm 

ý nghĩa  của dự án 

giáo dục; khái 

niệm, chức năng,  

và phương pháp 

quản lý dự án giáo 

dục.  

1.1. Khái niệm về dự án giáo dục 

1.1.1. Khái niệm dự án giáo dục  

1.1.2. Đặc điểm của dự án giáo dục 

1.1.3. Ý nghĩa của các dự án giáo dục 

1.2. Khái niệm về quản lý dự án 

giáo dục 

1.2.1. Khái niệm về quản lý dự án 

giáo dục 

1.2.2. Các chức năng quản lý dự án 

giáo dục 

1.2.3. Phân loại các dự án giáo dục  

1.3. Một số phương pháp quản lý dự 

án giáo dục 

1.3.1.  Phương pháp Gantt  hoặc Biểu 

đồ thanh (Gantt  or Bar Charts) 

1.3.2. Phương pháp Biểu đồ cột mốc 

(Milestone Charts) 

1.3.3. Phương pháp quản lý theo kết 

quả (Results- based Management) 

15 giờ 

tín chỉ 

 

2 

 

Kết thúc chương, 

HỌC VIÊNcần 

phải: Hiểu rõ về 

Chương 2. Xây dựng dự án giáo dục 

2.1. Nghiên cứu tiền khả thi, khả thi 

15 giờ 

tín chỉ 
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báo cáo tiền khái 

thi, khả thi dự án 

giáo dục; Có thể  

xây dựng được 1 dự 

án gióa dục cụ thể 

theo lĩnh vực học 

viênquản lý. 

 

dự án giáo dục 

2.1.1. Đặc điểm của nghiên cứu tiền 

khả thi, khả thi dự án giáo dục 

2.1.2. Các bước nghiên cứu tiền khả 

thi, khả thi dự án giáo dục 

2.1.3. Một số mẫu báo cáo nghiên cứu 

tiền khả thi, khả thi dự án giáo dục 

2.2. Xây dựng dự án giáo dục 

2.2.1. Khung logic xây dựng dự án 

giáo dục 

2.2.2. Mục tiêu, hoạt động, kết quả 

của dự án giáo dục 

2.2.3. Đầu vào, quá trình, đầu ra của 

dự án giáo dục 

2.3. Một số mẫu văn kiện dự án giáo 

dục Việt Nam 

2.3.1. Văn kiện dự án giáo dục tiểu 

học 

2.3.2. Văn kiện dự án giáo dục trung 

học 

2.3.1. Văn kiện dự án giáo dục đại 

học 

3 Kết thúc chương, 

HỌC VIÊNcần 

phải: Nắm vững 

một số cách tổ chức 

dự án giáo dục; Có 

thể xây dựng kế 

hoạch quản lý dự 

án giáo dục; Theo 

dõi giám sát dự án 

giáo dục. 

Chương 3. Quản lý dự án giáo dục 

3.1. Tổ chức dự án giáo dục 

3.1.1. Tổ chức dự án theo chức năng 

((Funtional  organisation) 

3.1.2. Tổ chức theo nhiệm vụ (Task 

organisation) 

3.1.3. Tổ chức theo ma trận (Matrix 

organisation) 

15 giờ 

tín chỉ 
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 3.2. Xây dựng kế hoạch dự án 

3.2.1. Kế hoạch tổng thể  

3.2.2. Kế hoạch định kỳ 

3.2.3. Các yếu tố đảm bảo kế hoạch  

3.3. Theo dõi giám sát và đánh giá 

dự án giáo dục 

3.3.1. Theo dõi, giám sát và đánh giá 

dự án giáo dục 

3.3.2. Lập báo báo giám sát đánh giá 

dự án giáo dục 

3.3.3. Điều chỉnh kế hoạch dự án 

giáo dục 

5. Phương pháp, hình thức dạy học 

5.1 Phân bổ thời lượng: theo hình thức dạy học 

Lý thuyết: 10 

Thực hành/làm việc nhóm: 18 

Hướng dẫn tự học, nghiên cứu: 2 

5.2. Các phương pháp dạy học chủ yếu 

- Phương pháp thuyết trình kết hợp hỏi đáp, trao đổi 

- Phương pháp làm việc nhóm 

6. Học liệu 

6.1. Tài liệu chính  

[1]. Đoàn Thị Thu Hà – Nguyễn Thị Ngọc Huyền, “Giáo trình khoa học quản 

lý”, NXB KHKT, 2009 

[2]. Bùi Minh Hiền – Vũ Ngọc Hải – Đặng Quốc Bảo, “Quản lý giáo dục”, NXB 

ĐHSP, 2009 

[3]. Phan Văn Kha, “Giáo trình quản lý nhà nước về giáo dục”, NXB ĐHQGHN, 

2007 

[4]. Ngân hàng Thế giới - Bộ Giáo dục và Đào tạo, “Báo cáo tiền khả thi, khả thi 

Dự án giáo dục đại học 2”; “Văn kiện dự án Giáo dục đại học 2” ; Sổ tay thực 

hiện dự án. 
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[5] Ngân hàng Phát triển Châu Á – Bộ Giáo dục và Đào tạo, “Báo cáo tiền khả 

thi, khả thi dự án Trung học cơ sở 2”; “Văn kiện dự án Trung học cơ sở 2” ; Sổ 

tay thực hiện dự án. 

[6] Ngân hàng Thế giới - Bộ Giáo dục và Đào tạo, “Báo cáo tiền khả thi, khả thi 

Dự án Mô hình trường học mới”, “Văn kiện dự án Mô hình trường học mới” ; Sổ 

tay thực hiện dự án. 

6.2. Tài liệu tham khảo  

1. Louis J. Goodman Ralph N. Love (1980), “Project Planning and Management- 

An Integrated Approach”, Published in cooperation with the East-West Center, 

Hawaii, 1980 

2. Canadian Development International Agency (2008), ”For the 2008 Results-

Based Management Policy Statement ” 

3. UNFPA (2007), ”Programme manager’s planning mornitoring and evaluation 

toolkit”,  

4. Bộ Kế hoạch và đầu tư (2006), ”Tài liệu tập huấn quản lý, giám sát đánh giá 

dự án” 
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7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá 

Hình 

thức 

Tính chất của 

nội dung kiểm 

tra 

Mục đích kiểm tra 
Trọng 

số 

Đánh giá 

thường 

xuyên 

Lý thuyết  Kiểm tra kiến thức học phần 10 % 

Bài tập 

cá nhân 

Lý thuyết và kỹ 

năng 

Đánh giá khả năng vận dụng lý thuyết vào 

thực tiễn và các phẩm chất trí tuệ; kỹ năng 

quản lí dự án giáo dục 

10% 

Bài tập 

nhóm 
Kỹ năng 

Đánh giá khả năng tổng hợp kiến thức của 

nhóm và Đánh giá kỹ năng phối kết hợp 

trong làm việc nhóm để tạo ra được sản 

phẩm có ý nghĩa. 

20% 

Bài thi 

hết môn 
Tổng hợp 

Năng lực vận dụng, giải thích…. các vấn 

đề của thực tiễn bằng kiến thức chuyên 

môn và đưa ra được kế hoạch quản lí hiệu 

quả. 

60% 

 

+ Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, KT – ĐG 

Hoàn thiện bài tập theo yêu cầu về hình thức, nội dung và mục đích của kiểm tra 

đánh giá. 

 

     CHỦ NHIỆM KHOA                  CHỦ NHIỆM BỘ MÔN 

 

  

 

PGS.TS. Trịnh Văn Minh 
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN / CHUYÊN ĐỀ 

TÊN HỌC PHẦN: LÝ LUẬN QUẢN LÝ 

1. Thông tin về đơn vị đào tạo 

- Trường: Đại học Giáo dục - ĐHQGHN 

- Khoa: Quản lý giáo dục 

- Bộ môn:  

2. Thông tin về học phần 

- Tên học phần: Lý luận quản lý  

- Mã học phần: EDM 6046 

- Học phần bắt buộc /tự chọn: Tự chọn 

- Số lượng tín chỉ: 3 

- (Các) học phần tiên quyết:  

3. Mục tiêu và chuẩn năng lực (góp phần vào chuẩn đầu ra) cần hình thành 

3.1. Mục tiêu chung: Trang bị cho người học nền lý luận vững chắc về khoa học 

quản lý giáo dục, biết ứng xử phù hợp với thực tiễn giáo dục. 

3.2. Chuẩn năng lực:  

3.2.1. Kiến thức: Chiếm lĩnh được các khái niệm cơ bản và các lý thuyết về quản lý 

giáo dục 

3.2.2. Kỹ năng: Phân tích được sự hình thành và mối quan hệ của các lý thuyết 

quản lý giáo dục; Biết vận dụng lý thuyết vào giải quyết những vấn đề thực tiễn 

giáo dục. 

3.2.3. Thái độ: Có thái độ phê phán, cởi mở tiếp cận các lý thuyết quản lý giáo dục 

và có tinh thần học hỏi. 

3.2.4. Mục tiêu khác: Phát triển tầm nhìn và năng lực thực hiện của cán bộ quản lý 

trong thực tiễn quản lý giáo dục. 

4. Nội dung học phần 

4.1 Tóm tắt: Lý luận quản lý giáo dục là môn học cung cấp cho người học những 

cơ sở lý luận nền móng của khoa học quản lý giáo dục; Sự hình thành các lý thuyết 

quản lý giáo dục cũng như khoa học quản lý giáo dục; Nội dung cơ bản của từng lý 
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thuyết và đánh giá ưu điểm cũng như những hạn chế của từng lý thuyết, trên cơ sở 

đó người học có thể liên hệ vận dụng các lý thuyết vào thực tiễn quản lý giáo dục. 

4.2 Nội dung cụ thể  

Thứ 

tự 
Mục tiêu Nội dung 

Thời 

lượng 

Ghi 

chú 

 

 

 

1 

Kết thúc chương, học 

viên cần phải: 

Trình bày bằng hiểu 

biết của mình về các 

khái niệm cơ bản, có 

dẫn chứng liên hệ với 

thực tiễn. 

Phần thứ nhất : Khái quát về quản lý 

 

Chương 1: Những khái niệm cơ bản 

1.1. Hoạt động quản lý và người quản 

lý 

1.2. Các chức năng và vai trò 

quản lý  

1.2.1. Các chức năng: 

Kế hoạch hóa 

Tổ chức 

Lãnh đạo, chỉ đạo 

Kiểm tra, đánh giá 

1.2.2. Các vai trò quản lý: 

Nhóm vai trò liên nhân cách 

Nhóm vai trò thông tin 

Nhóm vai trò ra quyết định 

1.3. Kỹ năng quản lý 

1.3.1. Kỹ năng chuyên môn, kỹ thuật 

1.3.2. Kỹ năng liên nhân cách 

1.3.3. Kỹ năng khái quát hóa , nhận thức 

1.3.4. Kỹ năng giao tiếp-truyền thông  

15 giờ 

tín chỉ 

5 giờ 

tín chỉ 

 

2 Kết thúc chương, học 

viên cần phải: 

-Trình bày được các 

tư tưởng và các lý 

thuyết quản lý bằng 

Chương 2: Sự tiến hóa các lý thuyết 

quản lý 

2.1. Tư tưởng quản lý qua các thời đại 

2.2. Sự tiến hóa các lý thuyết quản lý từ 

5 giờ 

tín chỉ 
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ngôn ngữ của mình.  

-Phân tích được 

những điểm mạnh, 

những hạn chế của 

từng lý thuyết.  

-Biết đưa dẫn chứng 

về việc vận dụng các 

quan điểm sử dụng 

các  lý thuyết quản lý 

cuối thế kỷ XIX đến nay  

2.2.1. Các thuyết quản lý cổ điển( Các lý 

thuyết truyền thống) 

2.2.2. Các lý thuyết theo quan điểm hành 

vi 

2.2.3. Các lý thuyết theo quan điểm quan 

hệ con người 

2.3. Các quan điểm vận dụng lý thuyết 

quản lý 

2.3.1. Quan điểm hệ thống 

2.3.2. Quan điểm tình huống ngẫu nhiên 

3 Kết thúc chương, học 

viên cần phải: 

 

Chương 3: Môi trường và quản lý 

3.1. Các loại môi trường QL 

3.2. Đạo đức và các tiêu chuẩn đối với 

việc ra quyết định 

3.3. Trách nhiệm xã hội của tổ chức 

5 giờ 

tín chỉ 

 

4 Kết thúc chương, học 

viên cần phải: 

Học viên biết nhận 

diện phân loại các 

loại kế hoạch. Có thể 

lập kế hoạch. 

 

Phần thứ hai: 

 

Chương 5: Kế hoạch hóa và quản lý 

chiến lược 

5.1. Tầm quan trọng của Mục tiêu 

5.2. Tầm quan trọng của Kế hoạch hóa 

5.3. Các loại kế hoạch 

5.4. Quá trình lập kế hoạch 

30 giờ 

tín chỉ 

 

4 giờ 

tín chỉ 

 

5 Kết thúc chương, học 

viên cần phải: 

Biết đối chiếu việc 

triển khai chiến lược 

với chiến lược được 

hoạch định trên lý 

thuyết 

Chương 6: Triển khai chiến lược 

6.1. Khái niệm chiến lược 

6.2. Triển khai chiến lược 

6.3. Đối chiếu việc triển khai chiến lược 

với chiến lược được hoạch định. 

 

4 giờ 

tín chỉ 
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6 Kết thúc chương, học 

viên cần phải: 

 

Chương 7: Ra quyết định và Giải 

quyết vấn đề 

7.1. Mô hình duy lý của việc ra quyết 

định 

7.2. Các phương pháp ra quyết định 

4 giờ 

tín chỉ 

 

7 Kết thúc chương, học 

viên cần phải: 

Biết thiết kế một cấu 

trúc tổ chức 

 

 

Chương 8: Những cơ sở của chức 

năng tổ chức 

8.1. Cấu trúc tổ chức 

8.2. Thiết kế cấu trúc tổ chức 

8.3. Phân chia bộ phận trong một tổ 

chức 

8.4. Các thành tố của cấu trúc tổ chức 

3 giờ 

tín chỉ 

 

8 Kết thúc chương, học 

viên cần phải: 

Trình bày đươc sự 

khác biệt giữa quản lý 

nhân sự và quản lý 

nguồn nhân lực; 

Thực hành một nội 

dung trong quá trình 

QLNNL. (giả định 

trên giấy) 

 

Chương 9: Quản lý nhân lực 

9.1. Các khái niệm:Quản lý nhân sự, 

nhân lực, nguồn  nhân lực 

9.2. Quá trình quản lý nguồn nhân lực 

 

3 giờ 

tín chỉ 

 

9 Kết thúc chương, học 

viên cần phải: 

Trình bày được cơ   

chế hình thành  động 

cơ  và các lý thuyết 

của nó. Liên hệ với 

thực tiễn. 

Chương 10: Động cơ trong tổ chức 

10.1. Động cơ và các nhân tố ảnh 

hưởng đến động cơ 

10.2. Các lý thuyết về hình thành động 

cơ 

 

3 giờ 

tín chỉ 

 

10 Kết thúc chương, học 

viên cần phải: 

Chương 11: Kiểm tra, đánh giá 

11.1. Các yếu tố cơ bản của kiểm  tra 

3 giờ 

tín chỉ 
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Phân tích một quy 

trình kiểm tra hiệu 

nghiệm theo lý thuyết 

kiểm tra. 

 

11.2. Phân loại kiểm tra. 

11.3. Các bước tiến hành của một hoạt 

động kiểm tra 

11.4. Tiêu chuẩn của một hệ thống 

kiểm tra hiệu nghiệm 

11 Kết thúc chương, học 

viên cần phải: 

 

Chương 12: Thông tin trong quản lý 

12.1. Ý nghĩa của thông tin trong quản 

lý 

12.2. Một số đặc trưng của thông tin 

trong quản lý 

3 giờ 

tín chỉ 

 

12 

 

 

 

Kết thúc chương, học 

viên  

cần phải: 

Chương 13: Động thái lãnh đạo 

13.1. Động thái lãnh đạo 

13.2. Các mô hình lãnh đạo 

3 giờ 

tín chỉ 

 

 

5. Phương pháp, hình thức dạy học 

5.1 Phân bổ thời lượng: theo hình thức dạy học 

 Lý thuyết: 40% 

 Thực hành/làm việc nhóm: 30% 

 Hướng dẫn tự học, nghiên cứu: 30% 

5.2. Các phương pháp và hình thức dạy học chủ yếu: Thuyết trình+ Xemina 

6. Học liệu: 

6.1. Tài liệu chính (từ 2 đến 4 tài liệu) 

1. Stephen P.Robins.Mary Coulter: Management, Pearson Prentiice Hall,2005. 

2. John Thompson, Frank Martin, Strategic Management, Thomson, 2005. 

3. Peter Drucker, Management Challenges for 21 Century, Harper Business. 

6.2. Tài liệu tham khảo (nên tài liệu mới) 

1. Richard H Hall (2005,2009), Organisations, Prentice Hall. 

2. Robert Lusier (2004), Christopher F.Achua, Leadership,Thomson. 
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3. Hòa Nhân (2008), Tứ thư lãnh đạo, NXB Quân đôi nhân dân. 

7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá 

 

+ Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, KT – ĐG 

Hoàn thiện bài tập theo yêu cầu về hình thức, nội dung và mục đích của kiểm tra đánh 

giá. 

     CHỦ NHIỆM KHOA                                            CHỦ NHIỆM BỘ MÔN 

 

 

PGS. TS. Trịnh Văn Minh 

 

Hình thức 

Tính chất của 

nội dung kiểm 

tra 

Mục đích kiểm tra Trọng số 

Đánh giá 

thường 

xuyên 

Lý thuyết  Kiểm tra kiến thức học phần 10 % 

Bài tập cá 

nhân 

Lý thuyết và kỹ 

năng 

Đánh giá khả năng vận dụng lý 

thuyết vào thực tiễn và các phẩm 

chất trí tuệ; kỹ năng viết khoa học 

10% 

Bài tập 

nhóm 
Kỹ năng 

Đánh giá khả năng tổng hợp kiến 

thức của nhóm và Đánh giá kỹ năng 

phối kết hợp trong làm việc nhóm để 

tạo ra được sản phẩm có ý nghĩa. 

20% 

Bài thi hết 

môn 
Tổng hợp 

Năng lực vận dụng, giải thích…. các 

vấn đề của thực tiễn bằng kiến thức 

chuyên môn và đưa ra được giải 

pháp hiệu quả (thông qua nghiên 

cứu) 

60% 
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN / CHUYÊN ĐỀ 

TÊN HỌC PHẦN: Phát triển chương trình giáo dục 

1. Thông tin về đơn vị đào tạo 

- Trường: Đại học Giáo dục - ĐHQGHN 

- Khoa: Quản lí giáo dục 

- Bộ môn: Phát triển chương trình giáo dục 

2. Thông tin về học phần 

- Tên học phần: Phát triển chương trình giáo dục 

- Mã học phần: EDM 6031 

- Học phần bắt buộc / tự chọn: Tự chọn 

- Số lượng tín chỉ: 3 (27/12/6) 

- (Các) học phần tiên quyết: 

3. Mục tiêu và chuẩn năng lực (góp phần vào chuẩn đầu ra) cần hình thành 

3.1. Mục tiêu chung:  

   Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về chương trình giáo dục, các thành tố của 

chương trình và mối quan hệ qua lại, chi phối nhau của các thành tố đó. Học phần 

phân tích các bước của chu trình phát triển chương trình giáo dục, trong đó nhấn 

mạnh khâu phân tích nhu cầu (need analysis) làm cơ sở để xác định mục tiêu, 

chuẩn đầu ra của chương trình. 

3.2. Chuẩn năng lực:  

 Sau khi kết thúc học phần học viêncó thể: 

3.2.1. Kiến thức:  

 i. Định nghĩa được khái niệm chương trình giáo dục, xác định được các yếu tố cấu 

thành của chương trình và mối quan hệ qua lại giữa các thành tố đó; 

ii. Phân biệt được các cách tiếp cận trong phát triển chương trình, ưu  nhược điểm 

của mỗi cách tiếp cận; 

iii. Xác định được các bước trong chu trình phát triển chương trình và vận dụng vào 

thiết kế chương trình nhà trường. 
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3.2.2. Kỹ năng: 

i. Thiết kế được chương trình một học phần, một lớp tập huấn; 

ii. Tổ chức thực thi một chương trình học phần, cấp học; 

iii. Đánh giá, tổ chức đánh giá, cải tiến một chương trình giáo dục. 

3.2.3. Thái độ: 

- Nhận thức được vai trò quyết định của chương trình đối với chất lượng giáo dục; 

- Nhận thức được tầm quan trọng của kiến thức về phát triển chương trình trong 

nghề nghiệp của nhà giáo. 

3.2.4. Mục tiêu khác: 

- Hợp tác trong phát triển chương trình; 

- Khai thác công nghệ thông tin. 

4. Nội dung học phần  

4.1 Tóm tắt  

Học phần sẽ cung cấp kiến thức về (1) chương trình giáo dục trong kỉ 

nguyên thông tin trong đó nhấn mạnh chương trình giáo dục là sản phẩm của thời 

đại và là công cụ đào tạo nguồn nhân lực phuc vụ cho thời đại. Đây cũng là lí do 

cần phân tích những đặc trưng cơ bản của thế kỉ 21, với sự xuất hiện của Internet , 

với những tiến bộ to lớn và nhanh chóng của khoa học và công nghệ đang tác động 

mạnh mẽ tới giáo dục, đòi hỏi phải thay đổi tư duy trong phát triển chương trình 

giáo dục; (2) Chương trình giáo dục, các cách tiếp cận trong phát triển chương trình 

giáo dục; (3)Phát triển chương trình giáo dục với 5 bước của chu trình phát triển 

chương trình, từ phân tích nhu cầu, xác định mục tiêu, chuẩn đầu ra, thiết kế 

chương trình, thực thi chương trình và cuối cùng đánh giá chương trình; (4) giới 

thiệu các mô hình đánh giá chương trình giáo dục và qui trình tổ chức đánh giá một 

chương trình giáo dục. 
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4.2 Nội dung cụ thể  

Thứ 

tự 
Mục tiêu Nội dung 

Thời 

lượng 

Ghi 

chú 

 

 

 

1 

Kết thúc chương, học viêncần 

phải: 

Hiểu được những tác động của 

bối cảnh thế giới và trong nước 

đến những thay đổi của chương 

trình GD. 

 

Chương 1: Chương trình 

giáo dục trong kỉ nguyên 

thông tin 

1.1. Bối cảnh thế giới. 

1.2 Bối cảnh trong nước 

1.3. Thời cơ và thách thức 

1.4. Yêu cầu về chương trình 

trong bối cảnh mới 

10 

giờ 

tín 

chỉ 

 

2 Kết thúc chương, học viêncần 

phải: 

Nêu được vai trò của chương 

trình GD, chương trình nhà 

trường, phát triển chương trình 

GD và chương trình học phần. 

Chương 2: Chương trình 

giáo dục, các cách tiếp cận 

trong phát triển chương 

trình giáo dục 

2.1. Chương trình giáo dục 

2.2. Các cách tiếp cận trong 

phát triển chương trình giáo 

dục 

10 

giờ 

tín 

chỉ 

 

3 Kết thúc chương, học viêncần 

phải: 

Phân tích được các bước của 

một chu trình phát triển 

chương trình GD từ phân tích 

nhu cầu, xác định mục tiêu, 

thiết kế, thực thi và đánh giá 

cải tiến chương trình.  

Chương 3. Phát triển 

chương trình giáo dục 

3.1 Phân tích nhu cầu 

3.2  Xác định mục tiêu, 

chuẩn đầu ra 

3.3. Thiết kế chương trình 

3.4. Thực thi chương trình 

3.5. Đánh giá chương trình 

15 

giờ 

tín 

chỉ 

 

4 

 

Kết thúc chương, học viêncần 

phải: hiểu và vận dụng được 

Chương 4. Đánh giá chương 

trình 

10 

giờ 
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các bước và tiêu chí đánh giá 

cải tiến một chương trình học 

phần; Tự thiết kế được một 

chương trình chi tiết khóa học, 

học phần; Xây dựng được đề 

cương hoặc kế hoạch dạy học 

khóa học, học phần. 

4.1. Các mô hình đánh giá 

chương trình 

4.2. Qui trình đánh giá 

chương trình 

tín 

chỉ 

5. Hình thức tổ chức dạy học 

- Lớp đông 

- Làm việc nhóm 

- Xemina 

5.1 Phân bổ thời lượng: theo hình thức dạy học 

Lý thuyết: 27 giờ tín chỉ 

Thực hành/làm việc nhóm: 12 giờ tín chỉ 

Hướng dẫn tự học, nghiên cứu: 6 giờ tín chỉ 

5.2. Các phương pháp dạy học chủ yếu 

- Thuyết trình 

- Case study 

- Giải quyết vấn đề 

6. Học liệu: 

6.1. Tài liệu chính  

a, Nguyễn Đức Chính (Chủ biên). Phát triển chương trình giáo dục, nxb. 

Giáo dục Việt Nam, Hà Nội 2015. 

b, Peter F.Oliva. Developing the Curriculum. nxb. Giáo dục 2005. (Bản  dịch 

của Nguyễn Kim Dung). 

6.2. Tài liệu tham khảo (nên tài liệu mới) 

1. Elward F. Trawley và cộng sự (2007), Cải cách và xây dựng chương trình đào 

tạo kỹ thuật theo phương pháp tiếp cận CDIO, Hồ Tấn Nhựt, Đoàn Thị Minh 

Trang dịch, NXB ĐHQG TP. HCM. 
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2. Phan Trọng Ngọ (2005), Dạy học và phương pháp dạy học trong nhà trường, 

nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội. 

3. Đinh Quang Báo và các cộng sự (2011), Giải pháp đổi mới chương trình đào 

tạo giáo viên trình độ đại học theo học chế tín chỉ, Báo cáo tổng kết Đề tài 

khoa học và Công nghệ cấp Bộ, mã số B2011-17-CT3, Hà Nội. 

7. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá 

Hình thức 

Tính chất 

của nội 

dung kiểm 

tra 

Mục đích kiểm tra 
Trọng 

số 

Đánh giá 

thường 

xuyên 

Lý thuyết  Kiểm tra kiến thức học phần 10 % 

Bài tập cá 

nhân 

Lý thuyết và 

kỹ năng 

Đánh giá khả năng vận dụng lý thuyết vào 

thực tiễn và các phẩm chất trí tuệ; kỹ năng 

viết khoa học( tiểu luận 5-7 tr.) 

10% 

Bài tập 

nhóm 
Kỹ năng 

Đánh giá khả năng tổng hợp kiến thức của 

nhóm và Đánh giá kỹ năng phối kết hợp trong 

làm việc nhóm để tạo ra được sản phẩm có ý 

nghĩa.( báo cáo nhóm 7-10 tr.) 

20% 

Bài thi hết 

môn 
Tổng hợp 

Thiết kế chương trình một học phần theo chu 

trình phát triển chương trình ( 15-20 tr) 
60% 

 

+ Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, KT – ĐG 

Hoàn thiện bài tập theo yêu cầu về hình thức, nội dung và mục đích của kiểm tra đánh 

giá. 

    CHỦ NHIỆM KHOA                                            CHỦ NHIỆM BỘ MÔN 

 

 

 

PGS. TS. Trịnh Văn Minh 


