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CHỦ NHIỆM KHOA QUA CÁC THỜI KỲ

GS. LƯƠNG NINH
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DƯƠNG MẠC SẨY
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TS. NGUYỄN THỊ HƯƠNG CANH
(1992 - 2001 )

PHẠM VĂN TỤNG
(1977 – 1981)

ThS. BÙI HUY LÊ
(2001 -2005)

NGUYỄN NHÂN
(1981 - 1987 )

PGS. TS. ĐÀM THỊ UYÊN
(2005 – 6/2011)

PGS. TS. CAO VĂN LIÊN
(1987 – 1992 )

TS. HÀ THỊ THU THỦY
(7/2011 – nay)

KHOA LỊCH SỬ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
45 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
Khoa Lịch sử Trường Đại học Sư phạm thuộc Đại học Thái Nguyên đã trải qua chặng đường 45 năm
xây dựng và phát triển. Với lòng yêu nghề, nhiệt tình và tâm huyết, các thế hệ cán bộ, giảng viên khoa Lịch
sử đã không ngừng phấn đấu, từng bước xây dựng Khoa ngày càng lớn mạnh.
1. HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO
· ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
o Cử nhân Sư phạm Lịch sử
- Hệ Chính quy:
o Đào tạo 4 năm tại Trường ĐHSP; đối tượng là thí sinh trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh Quốc gia hằng
năm và thí sinh được tuyển theo nhu cầu của địa phương dựa trên điểm tuyển sinh kỳ thi tuyển Quốc gia.
o Đào tạo 2 năm tại Trường ĐHSP; đối tượng là các giáo viên Lịch sử có trình độ Cao đẳng Sư phạm.

- Hệ vừa làm vừa học:
o Đào tạo từ 2 đến 3 năm tại cơ sở đào tạo ở các
địa phương; đối tượng là các giáo viên Lịch sử
có trình độ Cao đẳng Sư phạm.
o Trong 45 năm Khoa Lịch sử đã đào tạo 7000
Cử nhân Sư phạm Lịch sử.
o Hàng năm có 35 – 40 sinh viên làm Khóa luận
tốt nghiệp với kết quả tốt.
o Bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho
3000 giáo viên phổ thông.
· ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
- Đào tạo Thạc sĩ
o Từ năm 2002 Khoa đã tổ chức đào tạo Thạc
sĩ, đến năm 2010 đào tạo được 150 Thạc sĩ
chuyên ngành Lịch sử Việt Nam
o Các luận văn cao học đều đảm bảo chất lượng
khoa học, có giá trị về lý luận và thực tiễn.
o Dự kiến Khoa sẽ mở đào tạo Thạc sĩ chuyên
ngành Lịch sử thế giới và Phương pháp dạy
học Lịch sử trong giai đoạn 2011 - 2015.
- Đào tạo Tiến sĩ
o Hiện Khoa đang trình Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ tướng Chính phủ đề án mở hệ đào tạo Nghiên cứu
sinh, cấp bằng Tiến sĩ chuyên ngành Lịch sử Việt Nam.
2. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ VÀ QUAN HỆ HỢP TÁC QUỐC TẾ
Các giảng viên khoa
Lịch sử đã chủ trì, tham
gia nhiều đề tài NCKH
các cấp, biên soạn nhiều
giáo trình, đề cương bài
giảng.
o Chủ trì 01 đề tài; tham
gia 01 đề tài Độc lập
Nhà nước.
o Chủ trì 01 đề tài trọng
điểm, 13 đề tài Cấp Bộ
o Chủ trì và tham gia 25
đề tài cấp Tỉnh
o Chủ trì 23 đề tài Cơ sở

o Hằng năm có 45 -50 đề tài NCKH của sinh viên;
trong đó đã có 05 đề tài đạt giải thưởng sinh
viên NCKH của Bộ Giáo dục và Đào tạo
o Cán bộ, giảng viên trong Khoa đã tổ chức và
tham gia nhiều Hội thảo khoa học trong nước và
Quốc tế; công bố nhiều bài nghiên cứu trên các
tạp chí chuyên ngành.
Hướng nghiên cứu chính giai đoạn 2001 – 2015
o Nghiên cứu Lịch sử Việt Nam

Khoa Lịch sử tiếp đón thầy Kirabaiep - Liên Xô (1982)

o Nghiên cứu Lịch sử thế giới
o Nghiên cứu Phương pháp DH Lịch sử
o Nghiên cứu Lịch sử địa phương
o Nghiên cứu Kinh tế - Văn hoá - Xã hội các dân
tộc ở khu vực phía Bắc Việt Nam
Hợp tác NCKH và quan hệ hợp tác quốc tế
o Khoa Lịch sử đã phối hợp đào tạo, nghiên cứu
khoa học – công nghệ với nhiều trường đại học và
Viện nghiên cứu trong nước và ngoài nước.

Nhà giáo Đàm Thị Uyên cùng các chuyên gia Autralia

3. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN
Khoa Lịch sử tự hào có đội ngũ cán bộ, giảng viên với trình độ cao về chuyên môn, nhiệt tình, tâm huyết và
yêu nghề. Sau 45 năm, Khoa Lịch sử đã xây dựng được đội ngũ giảng viên vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi
nhiệm vụ của đơn vị, đồng thời cung cấp nguồn nhân
lực cho các trường ĐH – CĐ, cơ quan nghiên cứu ở
Trung ương và địa phương. Khoa Lịch sử là cái nôi để
nhiều cán bộ đã trở thành các nhà khoa học, các nhà
quản lý ( với 1 GS, 5 PGS, 8 TS). Khoa có 20 cán bộ,
nhân viên, trong đó có 4 Tiến sĩ, 4 Nghiên cứu sinh và
10 Thạc sĩ. Năm 2006, Khoa có 2 cán bộ đi học tập tại
Australia và Hàn Quốc. Năm 2010, Khoa có 2 cán bộ
Các thầy giáo khoa Lịch sử năm1 976

Nhà giáo Đàm Thị Uyên nhận học hàm PGS

đi học tập và nghiên cứu sinh tại Pháp và Philíppin.

Nhà giáo Hà Thị Thu Thủy bảo vệ luận án Tiến sỹ

Đến nay, nhiều nhà giáo Khoa Lịch sử đã nghỉ hưu sau khi cống hiến cả đời mình cho sự nghiệp
giáo dục, cho sự lớn mạnh không ngừng của Khoa. Một số thầy cô đảm nhận nhiệm vụ mới. Thế hệ cán bộ trẻ
luôn tự hào với những tấm gương cao cả của các thầy trong đại gia đình khoa Lịch sử.
BỘ MÔN LỊCH SỬ VIỆT NAM
1. TS. Hà Thị Thu Thuỷ - Trưởng môn
2. TS. Nguyễn Thị Quế Loan
3. ThS. Lê Thị Thu Hương (A)
4. ThS. Nguyễn Thị Hải
5. ThS. Trương Văn Hiệp
6. CN. Âu Sơn Hưng
Giảng viên thỉnh giảng
1. NGƯT.TS. Nguyễn Xuân Minh
2. TS. Hoàng Ngọc La
3. PGS.TS Đàm Thị Uyên

…………………………………………………………………………………………………………………..
BỘ MÔN LỊCH SỬ THẾ GIỚI
1.ThS. Hà Văn Việt – Trưởng môn
2.ThS. Trần Kim Thuỷ
3.TS. Nghiêm Thị Hải Yến
4.ThS. Kim Ngọc Thu Trang
5.CN. Hoàng Xuân Trường
Giảng viên thỉnh giảng
1. ThS. Tô Thị Hồng

…………………………………………………………………………………………………………………......
BỘ MÔN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC LỊCH SỬ
1.CN. Tạ Tương Chân – Trưởng môn
2.ThS. Âu Đình Viên
3.ThS. Nguyễn Hà Giang
4.ThS. Lê Thị Thu Hương (B)
5.ThS. Mai Văn Nam
6.CN. Nguyễn Văn Quyết
7.CN. Nguyễn Thị Minh
8.CN. Nguyễn Mạnh Tuấn
Giảng viên thỉnh giảng
1.TS.Nguyễn Thị Hương Canh
2.PGS.TS. Đỗ Hồng Thái
3. CN. Ngô Văn Thành

4. PHONG TRÀO ĐOÀN – HỘI SINH VIÊN
Góp phần vào bề dày truyền thống của
Khoa, các thế hệ sinh viên đã tham gia,
phấn đấu với nhiều phong trào, hoạt động
học tập và đoàn đội.
o Hàng năm, Liên chi đoàn tổ chức “Hội nghị
học tốt”, “Báo cáo học tập”.
o Phong trào học tập và nghiên cứu khoa học
của sinh viên Khoa Lịch sử được đẩy mạnh
và có nhiều thành tích xuất sắc.
o Phong trào văn nghệ, thể dục, thể thao của
Khoa thường xuyên được quan tâm,với các
Cán bộ Khoa kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam - 2010

hình thức phong phú và hấp dẫn thu hút
đông đảo sinh viên tham gia.

năm đã trôi qua,

45

Khoa

Lịch

sử

trường Đại học Sư
phạm – Đại học

Thái Nguyên đang ở độ trưởng
thành. Với nguồn lực và kinh nghiệm
trong chặng đường xây dựng và phát
triển, Khoa Lịch sử đang chuyển
mình đổi mới, tiếp tục đẩy mạnh
công tác bồi dưỡng cán bộ có trình
độ chuyên môn cao, sẵn sàng đón
nhận và hoàn thành những nhiệm vụ
mới mà Đảng, Nhà nước, ngành giáo
dục và Nhà trường giao phó. Khoa

Thế hệ cán bộ trẻ của Khoa Đoàn kết – Vững mạnh

Lịch sử đã và đang vươn mình phấn đấu trở thành trọng điểm đào tạo giáo viên Lịch sử và cán bộ cho các
trường phổ thông và các cơ quan, ban ngành ở các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc.

