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THÔNG BÁO 
V/v chiêu sinh lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm  

 giảng dạy Đại học, Cao đẳng 

 

 Căn cứ Quyết định số 1661/QĐ-BGD&ĐT ngày 04/05/2010 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo giao nhiệm vụ cho Trường Đại học Cần Thơ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho 

các đối tượng giảng viên đại học, cao đẳng, trung cấp;  

 

 Căn cứ Quyết định số 31/2008/QĐ-BGDĐT ngày 23/6/2008 về việc ban hành Quy 

định bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và Thông tư số 12/2013/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 4 

năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng; 

Nay Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm trực thuộc Trường Đại học Cần Thơ 

thông báo về việc chiêu sinh lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm giảng dạy đại học, cao 

đẳng như sau: 

 

I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG 

1.1 Đối tượng 1:  Giảng viên các học viện, trường đại học, cao đẳng chưa qua đào tạo 

nghiệp vụ sư phạm. 

 

1.2. Đối tượng 2: Những người đã qua đào tạo sư phạm (tốt nghiệp đại học sư phạm các 

ngành) 

 

1.3 Đối tượng 3 

a. 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 đẳng.  

b. 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 (5 năm kinh nghiệm). 

c. Sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi các trường đại học; có phẩm chất tốt, có nguyện 

vọng trở thành giảng viên các trường đại học, cao đẳng. 

 

 

II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ HỌC PHÍ 

 1. Đối tượng 1: Giảng viên các học viện, trường đại học, cao đẳng chưa qua đào 

tạo nghiệp vụ sư phạm. 

 - Thực hiện theo Thông tư 12/2013/TT-BGDĐT ngày 12/04/2013 về Chương trình 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục Đại học gồm 10 tín chỉ. 

        - Học phí toàn khóa: 2.000.000 đ (Hai triệu đồng) 

 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=12%2f2013%2fTT-BGD%c4%90T&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True


2. Đối tượng 2: Những người đã qua đào tạo sư phạm (tốt nghiệp đại học sư 

phạm các ngành) 

- Thực hiện theo Thông tư 12/2013/TT-BGDĐT ngày 12/04/2013 về Chương trình 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục Đại học gồm 15 tín chỉ. 

        - Học phí toàn khóa: 3.000.000 đ (Ba triệu đồng) 

 3. Đối tượng 3: 

 - Thực hiện theo Thông tư 12/2013/TT-BGDĐT ngày 12/04/2013 về Chương trình 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục Đại học gồm 20 tín chỉ 

- Học phí toàn khóa: 4.000.000 đ (Bốn triệu đồng) 

  * Các mức học phí trên đã bao gồm tài liệu học tập 

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ 

 1. Phiếu đăng ký học (tải trên website  của Trung tâm). 

 2. Bản sao văn bằng cao nhất có công chứng, giấy xác nhận là giảng viên tại trường đại 

học, cao đẳng (đối tượng 1); 

 3. Bản sao văn bằng cao nhất có công chứng, bảng điểm môn Tâm lí học đại cương và 

Giáo dục học đại cương (đối tượng 2); 

 4. Bản sao văn bằng cao nhất có công chứng (đối tượng 3); 

 5.  Ảnh 2 x 3 (03 tấm). 

 

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG KÝ, THỜI GIAN HỌC 

 1. Thời gian đăng ký: Từ ngày  ra thông báo đến ngày 28/02/2019  hoặc đến khi đủ số 

lượng 55 học viên. 

     

  2. Địa điểm đăng ký: Văn phòng TT BNVSP, Tòa nhà TT Phát triển Kỹ năng Sư phạm, 

Khu II, trường ĐHCT, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, Cần Thơ 

  

3. Thời gian học: Sáng chiều thứ  bảy  và  chủ nhật hàng tuần 

Khóa học dự kiến khai giảng vào tháng 03/2019  

Muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ số điện thoại: 0292 3872 195. 

 DĐ: 0907 897 648 (cô Đặng Thị Kim Liên) 

      Website: nvsp@ctu.edu.vn 

 
Nơi nhận: 

Các trường ĐH, CĐ, TC; 

Lưu VT 

GIÁM ĐỐC 

 

 

Đã ký 

 

 

PGS.TS Nguyễn Văn Nở 
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