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1. Yêu cầu về kiến thức 

Nắm vững kiến thức chuyên ngành LL và PPDH bộ môn vật lí. Đảm nhận được 
vai trò chuyên gia trong lĩnh vực đào tạo học sinh THPT. 

Có kiến thức nền tảng sâu, hiểu biết ở những lĩnh vực liên quan để tiếp tục học 
và phát triển kiến thức ở trình độ tiến sĩ. 

Tích hợp và phát triển được chương trình tích hợp bảo vệ môi trường trong bộ 
môn vật lí. 

2. Yêu cầu về kỹ năng 

Có kỹ năng phát triển chương trình môn vật lý và khoa học tự nhiên. 

Có kỹ năng đọc hiểu báo chuyên ngành bằng tiếng anh. Có khả năng diễn đạt 

bằng tiếng anh trong hầu hết các tình huống chuyên môn thông thường. 

Có kỹ năng sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại trong dạy học vật lí bậc 

trung học 

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

Có năng lực giải quyết các vấn đề một cách sáng tạo thuộc lĩnh vực PPDH vật 

lí. 

Có năng lực kết luận được những vấn đề mang tính chất chuyên gia thuộc lĩnh 

vực PPDH vật lí. 

Có năng lực lãnh đạo, tổ chức các hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực PPDH 

vật lí. 

Có thái độ tích cực trong nghiên cứu PPDH, trách nhiệm trong hoạt động 

chuyên môn. 

4. Ngoại ngữ trước khi  bảo vệ luận văn 

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