
   
 

THÔNG BÁO 

Về việc mở lớp Nghiệp vụ sư phạm dành cho Giảng viên Cao đẳng - Đại học 

Khóa 68 

 

Căn cứ quyết định số 5562/QĐ–BGDĐT của Bộ GD&ĐT về việc giao nhiệm vụ cho 

Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG TP.HCM được tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ “Nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giảng viên cao đẳng và đại học”, đồng thời căn cứ vào nhu cầu đăng ký tham 

gia khóa bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho các đối tượng giảng dạy ở bậc cao đẳng – đại học,  

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TP.HCM ra thông báo chiêu sinh khóa 

bồi dưỡng và cấp chứng chỉ “Nghiệp vụ sư phạm dành cho Giảng viên Cao đẳng - Đại 

học” K68, cụ thể như sau: 

1. Thời gian học tập dự kiến và học phí: từ ngày 05/01/2020 đến 15/06/2020, học vào buổi 

sáng, chiều thứ 7 và sáng chủ nhật hàng tuần. 

 05 tháng đối với đối tượng chưa có kinh nghiệm hoặc có kinh nghiệm giảng dạy dưới 

2 năm. Học phí 3.200.000đ/HV.  

 03 tháng đối với đối tượng là giảng viên đang giảng dạy tại các trường đại học, cao 

đẳng (đã có kinh nghiệm giảng dạy từ 2 năm trở lên, nộp 2 bản hợp đồng photo công 

chứng hoặc giấy chứng nhận kèm theo khi đến ghi danh). Học phí 2.000.000đ/HV.  

 Nếu học viên đã có chứng chỉ “Lý luận dạy học đại học” sẽ được giảm thêm 

500.000đ (HV nộp 2 bản photo công chứng khi đến ghi danh). 

2. Địa điểm học tập: tại số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP. HCM. 

3. Học viên được cấp Chứng chỉ “Nghiệp vụ sư phạm dành cho Giảng viên Cao đẳng - 

Đại học” nếu hoàn thành đầy đủ các học phần của khóa học. 

4. Đăng kí và ghi danh từ ngày 02/12/2019 tại Khoa Giáo dục, Phòng A314, Trường 

Đại học Khoa học Xã hội  và Nhân văn, số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP.HCM. 

Lưu ý: Khoa sẽ ngừng ghi danh khi đủ số lượng.   

Mọi chi tiết xin liên hệ: 

Điện thoại: 028.38293828 nhấn số nội bộ 132 

Website: http://edufac.edu.vn.  

Trân trọng./. 
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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  28    tháng 11  năm 2019 
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