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THÔNG BÁO
Tuyển sinh lóp Bồi dưỡng và cấp chứng chí nghiệp vụ su phạm 

cho giảng viên trong co- sở giáo dục đại học 
Đặt lóp tại Trung tâm giáo dục thưòng xuyên Tây Ninh

Căn cứ Quyết định số 2549/QĐ-BGDĐT ngày 26/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ bồi dường nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên dại 
học, cao dẳng cho trường Đại học Đông Tháp;

Căn cứ Thông tư sổ 12/2013/TT-BGDĐT ngàv 12/4/2013 của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, 
cao đăng.

Trường Đại học Đồng Tháp thông báo mở lớp Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ 
nghiệp vụ Sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học như sau:

1. Đối tượng bồi dưỡng:
- Giảng viên các trường đại học. cao đăng chưa qua đào tạo nghiệp vụ sư phạm .

- Những người có trình độ từ đại học trở lên, có kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, có 
nguyện vọng trở thành giảng viên các trường đại học. cao đăng.

- Nhũng người đang làm việc tại các viện nghiên cứu khoa học, các cơ quan quản lv 
nhà nước, các doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất có trình độ từ đại học trở lên. có nguyện 
vọng làm giảng viên thỉnh giảng tại các trường đại học. cao đăng.

- Sinh viên tốt nghiệp đại học loại khá. giỏi, có phàm chất tốt. có nguyện vọng trở 
thành giảng viên các trường đại học. cao đăng.

2. Chương trình bôi dưỡng:
STT Nội dungQiồi dưỡng Số tín chỉ

1 Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo đại học 2
2 Giáo dục đại học thế giới và Việt Nam 1
3 Tâm lí học dạy học đại học 1
4 Lí luận dạy học dại học 3
5 Đánh giá trong giáo dục đại học 2
6 Sử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ trong DPI đại học 1
7 Tâm lý học đại cương 2
8 Giáo dục học đại cương 3
9 Kỹ năng dạy học đại học 2
10 Nâng cao chất lượng tự học (hoặc chọn thực tập sư phạm) 3

* Lưu ý: Các đôi tượng có giấy xác nhận đang giảng dạy tại các trường đại học. cao 
đắng: học đầy đủ 10 tín chỉ từ môn 1 đến môn 6 trong chương trình bồi dưỡng trên.



- Học viên tích lũy (có điểm từ 5 trở lên) đủ các môn học trong Chươna trình bồi 
dường nghiệp vụ sư phạm được cấp Chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm theo quy định của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo.

- Chương,trình bồi dưỡng áp dụng theo Học chế tín chỉ, có bảo lưu kết quả học tập 
cho các môn học đã tích lũy còn trong thời gian bảo lưu theo quy định.

3. Điều kiện mỏ' lóp và học phí:
- Chương trình 10 tín chỉ (học viên có giấv xác nhận là giảng viên): 2.800.000đ/ 1 HV.

- Chương trình 20 tín chỉ (học viên không có giấy xác nhận là giang viên): 
4.000.000đ/Hv"

4. Thòi gian và địa điểm bồi dưỡng:
- Khai giảng: Dự kiến vào tháng 10/2020 (học vào Thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần 

hoặc các ngày trong tuần theo nhu cầu của học viên).

- Địa điếm học: Tại Trung tâm giáo dục thường xuyên Tây Ninh

5. Hồ SO' và địa chí đăng ký tham dự khoá bồi dưỡng:

5.1. IIỒ so:
- 01 dơn dăng ký vào học (theo mẫu).

- 01 bản sao có công chứng bằng tôt nghiệp đại học, cao học (nêu có)

- 01 dơn xin bảo lưu kêt quả học tập kèm theo các bảng diêm có các môg học 
trong chương trình bồi dường (để xét bảo lưu).

- 01 giấy xác nhận có tham gia giảng dạy tại trường cao đẳng, đại học (nếu c^)\®v

- 01 đơn xin bảo lưu kết quả học tập (nếu có) ' '  "

5.2. Địa diêm đăng ký:
Trung tâm giáo dục thường xuyên Tây Ninh, địa chỉ: số 2, hẻm 1, Tạc Lrrng Quân 

(7, hẻm 18. NV Rốp) Kp.5, P.4. Tp. Tây Ninh, điện thoại: (0276) 3842374; 
(0276)3842375; (0276) 3841305./.

KT. HIỆU TRƯỞNG 
HIỆU TRƯỞNG

—

Noi nhận:
- TTGDTX Tây Ninh (để phối hợp);
- Lưu VT. TTBDNG (Quy).

Lương Thanh Tân


