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TH Ô N G BÁO
Tuyển sinh lóp Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Su phạm
cho giảng viên trong CO' sở giáo dục đại học

Căn cứ Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT ngày 26/10/2020 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lưcmg đối với
viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập;
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 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 cao đẳng, đại học chưa có chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm
dành cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học;
- Những người có trình độ từ đại học trở lên, có kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, có
nguyện vọng trở thành giảng viên hoặc giảng viên thỉnh giảng tại các trường cao đẳng,
đại học.
2. Chương trình bồi dưỡng:
- Học viên học theo chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng
viên các trường đại học, cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông
tư số 12/2013/TT-BGDĐT ngày 12/04/2013;
* Riêng học viên có tham gia giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đại học: Học đầy đủ
10 tín chỉ phần nội dung kiến thức từ học phần 1 đến học phần 6 của chương trình bồi
dưỡng này.
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Nội dung bồi dưỡng
Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo đại học
Giáo dục đại học thế giới và Việt Nam
Tâm lí học dạy học đại học
Lí luận dạy học đại học
Đánh giá trong giáo dục đại học
Sử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ trong DH đại học
Tâm lý học đại cương
Giáo dục học đại cương
Phương pháp nghiên cứu khoa học
Nâng cao chất lượng tự học
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