
     
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:   /TB-ĐHKT-TCHC TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 5 năm 2016  

 

THÔNG BÁO 

V/v tổ chức khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên  

 

Theo Quy định về thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo thì chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên là một trong những 

điều kiện dự thi bắt buộc. Các chứng chỉ khác đạt được trước đây không theo nội dung 

chương trình này đều không thay thế được chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho 

giảng viên mà chỉ có thể được xem xét quy đổi để miễn học phần tương ứng.   

Nhằm tạo điều kiện để giảng viên UEH đạt chứng chỉ, qua đó hoàn thiện hồ sơ thi 

thăng hạng cũng như đáp ứng tiêu chuẩn chức danh giảng viên và xét hoàn thành tập sự 

(đối với giảng viên tập sự), UEH đã phối hợp với Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí 

Minh tổ chức khóa bồi dưỡng: Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên UEH, dự kiến như sau:  

1. Số lớp: Bốn lớp (Lớp Sáng - Chiều - Tối các ngày trong tuần và lớp cuối tuần);  

2. Thời gian: Từ 30/5/2016 đến 30/6/2016; 

3. Địa điểm: Cơ sở A, 59C Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM; 

4. Nội dung bồi dưỡng:  

Stt Tên học phần Số tín chỉ 

Giảng viên 

đã giảng dạy 

ít nhất 2 học kỳ 

Giảng viên 

chưa giảng dạy 

2 học kỳ 

1 Giáo dục đại học thế giới và 

Việt Nam 
1 X X 

2 Tâm lí hoc̣ dạy học đại học 1 X X 

3 Lí luâṇ dạy học đại học 3 X X 

4 Phát triển chương trình và tổ 

chức quá trình đào tạo đại 

học 

2 X X 

5 Đánh giá trong giáo dục đại 

học 
2 X X 

6 Sử dụng phương tiện ki ̃thuật 

và công nghệ trong dạy học 

đại học 

1 X X 

7 Tâm lí hoc̣ đại cương 2  X 

8 Giáo dục học đại cương 3  X 
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5. Điều kiện miễn học phần 

Giảng viên đã có chứng chỉ tương ứng với học phần của chương trình bồi dưỡng 

vui lòng nộp bản sao chứng chỉ tại Phòng Tổ chức - Hành chính, hạn cuối: Thứ Tư, ngày 

25 tháng 5 năm 2016, để UEH tổng hợp, chuyển Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí 

Minh xem xét miễn học phần.     

6. Chứng chỉ 

Chứng chỉ do Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh cấp theo quy định của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

7. Kinh phí bồi dưỡng 

UEH hỗ trợ 100% học phí đối với giảng viên tham gia khóa bồi dưỡng.  

8. Bồi hoàn kinh phí bồi dưỡng 

Giảng viên đăng ký tham dự mà không đạt chứng chỉ sẽ phải bồi hoàn kinh phí 

theo quy định của UEH. 

 

Giảng viên có nhu cầu tham dự vui lòng đăng ký lớp học về Phòng Tổ chức - 

Hành chính (Mr. Võ Tiến Anh, email: anhvt@ueh.edu.vn, 38.229272 - ext 14, 

0926.98.98.79), hạn cuối: Thứ Tư, ngày 25 tháng 5 năm 2016. UEH sẽ thông báo thời 

gian học cụ thể sau khi thống nhất với Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh./- 
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