HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÍ ONLINE
Căn cứ Thông báo số 39/TB-XHNV-HCTH ngày 08/7/2021 về việc thực hiện nghiêm các
biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020
của Thủ tướng Chính phủ.
Căn cứ theo nhu cầu đăng ký của học viên, Khoa Giáo dục thông báo đến các anh/chị có nhu
cầu đăng ký Lớp nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học khóa 79
như sau:
1. Hình thức đăng ký: trực tuyến
2. Thời gian khai giảng (dự kiến): ngày 20/12/2021.
(Hình thức học sẽ được quyết định dựa trên tình hình thực tế vào thời điểm khai giảng chính
thức, nhằm đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch của Thành phố).
3. Học viên có nhu cầu đăng ký khóa học, vui lòng thực hiện các bước sau:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký trực tuyến:
1. Nộp học phí qua hình thức chuyển khoản, lưu hình chụp minh chứng
Thông tin chuyển khoản:
Số tài khoản: 0911000066668;
Ngân hàng Vietcombank (VCB)
Chi nhánh: Tân Sơn Nhất;
Chủ tài khoản: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Cú pháp chuyển khoản: NVSP K79 _ Họ tên học viên _Số điện thoại
Ví dụ: NVSPK79 Nguyen Thi A 1234567890
2. Chuẩn bị hình chụp các minh chứng bắt buộc về bằng tốt nghiệp Đại học (hoặc
cao hơn) + CMND/CCCD
3. Chuẩn bị hình chụp các minh chứng để giảm học phí (nếu có) bao gồm một hoặc
cả hai loại sau :
+ Hợp đồng lao động trên 2 năm với vị trí giảng viên/ Giấy chứng nhận thâm
niên công tác (bản chính hoặc photo công chứng) (Đối với mức học phí
2.000.000 đ)
+ Chứng chỉ Lý luận dạy học Đại học (bản chính hoặc photo công chứng) (Giảm
thêm 500.000 đ)
*Cam kết bổ sung đủ hồ sơ bản cứng tại Văn phòng Khoa Giáo dục (phòng A314) kèm 02
hình 3x4 khi tình hình dịch được kiểm soát và trước khi khóa học kết thúc để hoàn tất hồ
sơ.
Bước 2: Điền form đăng ký trực tuyến:
Học viên vui lòng điền form theo mẫu tại ĐÂY
Hoặc tại link: ĐƠN ĐĂNG KÝ LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIẢNG VIÊN TRONG CƠ
SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (KHÓA 79) (google.com)
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