
Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÒNG THÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

s ố : i0Ò/ì /TB-ĐHĐT Đồng Tháp, ngày d ĩ thảng 9 năm 2018

THÔNG BÁO
Tuyển sinh lớp Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm 

cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học, cao đăng

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 dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại 
học, cao đẳng cho trường Đại học Đồng Tháp;

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

Căn cứ Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo, Bộ Nội vụ ban hành tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng 
dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.

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 đẳng chưa qua đào tạo nghiệp vụ sư phạm .

- Nhũng 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 đẳng.

- Những người đang làm việc tại các viện nghiên cứu khoa học, các cơ quan quản lý 
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 đẳng.

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

2. Chương trình bồi dưỡng:
STT Nội dung bồi 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 đại học 3
5 Đánh giá trong giáo dục đại học 2
6 Sử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ trong DH 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
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* Lưu ý: Các đối tượng đang là giảng viên các trường đại học, cao đắng phải được 
học đầy đủ 10 tín chỉ từ môn 1 đến môn 6 trong chưcmg trình bồi dưỡng trên.

- Học viên tích lũy (có điểm từ 5 trở lên) đủ các môn học trong Chương trình bồi 
dưỡng 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 mở lớp và học phí:
- Lớp được mở khi có tối thiểu 50 học viên cùng khối lượng học tập.

- Học phí:
+ Đối tượng học 10 tín chỉ: 2.200.000đ/ 1 HV/ 1 lóp có ít nhất 50 học viên 

+ Đối tượng học 20 tín chỉ: 4.000.000đ/HV/ 1 lóp có ít nhất 50 học viên

4. Thời gian và địa điểm bồi dưỡng:
- Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/9/2018.

- Khai giảng: Dự kiến giữa tháng 10/2018 (học vào Thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần hoặc 
liên tục các ngày trong tuần).

- Địa điểm học: Tại Trường Đại học Đồng Tháp.

5. Hồ sơ và địa chỉ đăng ký tham dự khoá bồi dưỡng:

5.1. Hồ sơ:
- 01 đơn đăng ký vào học (theo mẫu).

- 01 bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp đại học, cao học (nếu có)

- 01 đơn xin bảo lưu kết quả học tập kèm theo các bảng điểm có các môn học 
trong chương trình bồi dưỡng (để xét bảo lưu).

- 01 giấy xác nhận có tham gia giảng dạy (nếu có giảng dạy)

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

5.2. Địa điểm đăng ký:
- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Bồi dưỡng Nhà giáo - Trường Đại học Đồng Tháp.

- Địa chỉ: Phòng 204 B2, 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Thành phố Cao Lãnh.

- Số điện thoại liên lạc: 0277 3830 383(văn phòng Trung tâm BDNG) hoặc 
0939955022 (cô Quý)

HIỆU TRƯỞNG
Noi nhận:

- Dthu.edu.vn; egov;
- Lưu VT, TTBDNG (Quý).

Nguyễn Văn Đệ
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Éu ĐĂNG KÝ HỌC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP vụ sư PHẠM  
IẢNG VIÊN TRONG c ơ  SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC, CAO DÂNG

NĂM 2018

Kính gửi: Trường Đại học Đồng Tháp

Ảnh
3x4

Tôi tên (viết bằng chữ in hoa):........................................................................................

Giới tính:...................... - Dân tộc:...................- Tôn giáo:......................................

Ngày sinh:.........................- Nơi sinh:......................... (ghi đủng theo giấy khai sinh)

Số CMND: :............................ - Ngày cấp:............................Nơi cấp: :.......................

Đơn vị công tác:.............................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:.........................................................................................................

Đã tốt nghiệp trình độ:..........................-Chuyên ngành:...............................................

(Đề nghị học viên photo công chímg văn bằng, bảng điểm kèm theo phiếu này)

Điện thoại liên h ệ : ..............................................................................................................

Tôi xin đăng ký vào học lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong 
cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng do Trường Đại học Đồng Tháp đào tạo và cam kết thực 
hiện đúng nội qui, qui chế học và đóng học phí theo qui định của Trường Đại học Đồng 
Tháp. Neu vi phạm một trong những điều cam kết trên tôi hoàn toàn chấp nhận hình thức 
xử lý của đơn vị.

................ , ngày..... tháng....năm 20....
(Ký, ghi họ tên)

Xác nhận của cơ quan (hoặc chính quyền địa phương) 
Quản lý người đăng ký học

Tôi tên:........................................................................Chức vụ:.........................
Xác nhận hồ sơ của anh (chị):............................................................................
Hiện nay đang làm việc tại.................................................................................
Hoặc đang thường trú tại phường, xã................................................................

Khai như trên là đúng sự thật.

.......................... , ngày..... tháng.....năm
Ký, ghi họ tên và đóng dấu

3



CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Tôi tên (viết bằng chữ in hoa có dấu):.....................................................................................

Ngày sinh:............................. - Nơi sinh:............................... (ghi đủng theo giấy khai sinh)

Xác nhận cho tôi có tham gia giảng dạy tại T rường:.......................................................

Thâm niên giảng dạy.......................................................................................................

Lý do: Để miễn môn học trong chương trình bồi dưỡng NVSP dành cho giảng viên. 

Chân thành cảm ơn!

Xác nhận thông tin

Tôi tên:.. 

Chức vụ:

., ngày..... tháng....năm
Người làm đơn 

(Ký và ghi họ tên)

Xác nhận thông tin trên là đúng sự thật.

................ , ngày ....tháng... năm
Người xác nhận 

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Nơi sinh:...................................................

Xin bảo lưu kết quả :

Chú ỷ: - Học viên ghi tương ímg giữa môn học đã tích lũy và môn học trong chương trình bổi 
dưỡng NVSP dành cho GV

- Chương trình dào tạo trong niên chế dược hiểu là đơn vị học trình trong cột TC*

TT
Môn học đã tích lũy

Môn học trong chương trình 
bồi dưỡng NVSP dành cho GV

Ghi chú

Tên môn học Số TC* Điểm Tên môn học Số TC
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

.............., ngày ......tháng.......năm
Ngưòi làm đơn

Duyệt của Trung tâm Bồi dưỡng Nhà giáo (Ký và ghi rõ họ tên)
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