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THÔNG BÁO  
Tuyển sinh bồi dƣỡng chứng chỉ Nghiệp vụ Sƣ phạm 

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

 

Căn cứ Thông tƣ Liên tịch số: 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ban hành ngày 

28 tháng 11 năm 2014  của Bộ Giáo dục-Đào tạo và Bộ Nội vụ về việc quy định mã số 

và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học 

công lập, theo đó, để đáp ứng quyền lợi của giảng viên khi xếp hạng Chức danh nghề 

nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục cao đẳng, đại học, Trƣờng Cao 

đẳng Sƣ phạm Quảng Trị phối hợp với trƣờng Đại học Sƣ phạm Huế thông báo tuyển sinh 

bồi dƣỡng chứng chỉ Nghiệp vụ Sƣ phạm dành cho giảng viên trong cơ sở giáo dục cao 

đẳng, đại học năm 2015 nhƣ sau: 

1. Đối tượng bồi dưỡng: 

 1.1. Cán bộ giảng viên đang giảng dạy tại các trƣờng đại học, cao đẳng (Học 10 tín 

chỉ). 

 1.2. Ngƣời tốt nghiêp̣ đaị hoc̣ trở lên , đa ̃qua đào taọ sƣ phaṃ và chƣa tham gia 

giảng dạy đại học, cao đẳng (Học 15 tín chỉ). 

 1.3. Ngƣời tốt nghiêp̣ đaị hoc̣ trở lên , chƣa qua bồi dƣỡng chƣơng trình nghiêp̣ 

vụ sƣ phạm dành cho giảng viên giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học , chƣa 

tham gia giảng daỵ đaị hoc̣ , cao đẳng (Học 20 tín chỉ) 

Giảng viên hoàn thành chƣơng trình bồi dƣỡng nghiệp vụ sƣ phạm đƣợc cấp 

Chứng chỉ Nghiệp vụ Sƣ phạm dành cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học 

theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2. Thời gian và địa điểm bồi dưỡng:  

2.1. Thời gian bồi dƣỡng: Học vào Chiều tối Thứ Sáu (17 giờ30) và các ngày  

Thứ Bảy đến Chủ Nhật hàng tuần (sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, chiều từ 14 giờ 00 

đến 16 giờ 30); 

2.2. Thời gian Khai giảng: Dự kiến Trung tuần tháng 1/2016; 

2.3. Địa điểm bồi dƣỡng: Lớp đặt tại Trƣờng CĐSP Quảng Trị; 

3. Học phí:  250.000 đ/1tín chỉ 

4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển : 

Mỗi học viên làm 01 bộ hồ sơ gồm: 



 4.1. Đơn đăng ký xét tuyển khóa bồi dƣỡng NVSP (theo mẫu kèm theo thông báo 

này); 

 4.2. Bản sao có chứng thực Bằng tốt nghiệp đại học; 

 4.3 Bản sao có chứng thực Chứng minh nhân dân; 

 4.4 Giấy xác nhận đã, đang là giảng viên trƣờng cao đẳng, đại học (nếu có); 

Toàn bộ hồ sơ bỏ vào 01 phong bì lớn cỡ 25 x 35 cm, ngoài bì ghi rõ họ tên, 

ngày sinh, đơn vị công tác, chỗ ở hiện nay, địa chỉ và số điện thoại liên lạc; 

5. Hồ sơ đăng ký học, nộp về Khoa Quản lý giáo dục và Liên kết đào tạo 

Trƣờng Cao đẳng sƣ phạm Quảng Trị (Tầng 4 Khu nhà Hiệu bộ). 

Mọi chi tiết xin liên hệ trực tiếp tại: Khoa Quản lý giáo dục và Liên kết đào tạo, 

Tầng 4, Khu nhà Hiệu bộ, Trƣờng CĐSP Quảng Trị; (Riêng Giảng viên Trƣờng CĐSP 

Quảng Trị có thể đăng ký học qua địa chỉ Emal của cô Lê Thị Phƣơng Lan-CB VPK) 

ĐT:(053) 3586 059;  DĐ: 0905 405 612, 0912299456, 0915423599, 0979 476 509;  

Website: http://www.qtttc.edu.vn 
      

       HIỆU TRƢỞNG 

              (Đã ký)       

  

              

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan 

- Website của trƣờng 

- Lƣu BGH, VT, Khoa QL     

 

 (Để thông báo) 



               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 

 KHÓA BỒI DƢỠNG NGHIỆP VỤ SƢ PHẠM  

DÀNH CHO GIẢNG VIÊN TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

Kính gửi: Ông Hiệu trƣởng Trƣờng Đại học Sƣ phạm Huế 

1. Họ và tên:  ............................................................................................................  

2. Ngày, tháng, năm sinh: .........................................................................................  

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

4. Địa chỉ thƣờng trú: ...............................................................................................  

……………………………………………………….Điện thoại :………………. 

5. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ……………………………………………. 

6. Chức danh nghề nghiệp:  ......................................................................................  

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

Số tín chỉ đăng ký học:  

       - Học 10 tín chỉ             - Học 15 tín chỉ                 - Học 20 tín chỉ  

Tôi viết đơn này kính đề nghị Ông Hiệu trƣởng Trƣờng Đại học Sƣ phạm Huế 

xét cho tôi theo học lớp Bồi dƣỡng Nghiệp vụ Sƣ phạm dành cho giảng viên do 

Quý trƣờng tổ chức. 

Tôi xin chấp hành các nội quy, quy định của Trƣờng liên quan đến khóa học. 

 

Ghi chú: Hồ sơ đính kèm: (bỏ vào một phong bì, cỡ 35 x 25 cm) 

- Bản sao Bằng tốt nghiệp đại học:             

- Bản sao CMND:                                            

 

......................, ngày....... tháng......... năm 2014 



 Ngƣời viết đơn 

 (Ký, ghi rõ họ tên)  

 

 

 

Xác nhận của thủ trƣởng cơ quan quản lý 

(Nội dung xác nhận cần ghi rõ anh (chị) hiện là giảng viên đã tham gia giảng dạy và cơ quan  đồng ý cho 

đi học) 


