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Ngày 20/10/2011, Hiu tr��ng ký Thông báo s� 563/TB-ĐHNT v% vic tri'n khai ho)t đ+ng đ,i m.i
PPGD trong NH 2011-2012.

                                                                  

THÔNG BÁO

V/v: Triển khai hoạt động đổi mới phương pháp giảng dạy

NH 2011-2012

 

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVC năm học 2011-2012 của Trường Đại
học Nha Trang, đồng thời tiếp tục tăng cường hoạt động đổi mới phương pháp
giảng dạy (PPGD) theo chiều sâu, Hiệu trưởng thông báo đến các khoa, viện có
tổ chức đào tạo (gọi chung là khoa) một số công việc và chủ trương như sau:

1. Các khoa, bộ môn tổ chức thực hiện nghiêm túc Qui định về hoạt động
đổi mới công tác giảng dạy được Hiệu trưởng ban hành ngày 14/4/2009 theo
Quyết định số 549/QĐ-ĐHNT.

2. Các khoa, bộ môn tổ chức cho CBGD (kể cả CBGD kiêm nhiệm) đăng
ký đổi mới PPGD năm học 2011-2012 theo mẫu chung và gửi (email) các đăng
ký về Phòng ĐBCL&KT chậm nhất là cuối tháng 11/2011. Mỗi khoa cần có ít nhất
15% số CBGD đăng ký thực hiện, trước hết là các CBGD làm công tác quản lý
khoa/bộ môn, các CBGD là GV chính hoặc có học vị tiến sĩ. Riêng đối với Khoa
Khoa học chính trị (trừ BM KHXH-NV), có ít nhất 80% CBGD đăng ký.

3. Cuối tháng 6/2012, các khoa tổ chức bình xét, giới thiệu CBGD đạt danh
hiệu “Giảng viên đổi mới PPGD tiêu biểu cấp đơn vị” (theo các tiêu chí trong Phụ
lục) trong số những CBGD đã đăng ký nói  trên và chuyển hồ sơ cá nhân về
Phòng ĐBCL&KT để tổ chức tổng hợp, xét duyệt cấp Trường.

4. Trong tháng 7/2012, Nhà trường tổ chức xét chọn CBGD đạt danh hiệu
“Giảng viên đổi  mới PPGD tiêu biểu cấp Trường” trong số những CBGD đạt
danh hiệu “Giảng viên đổi mới PPGD tiêu biểu cấp đơn vị” theo các tiêu chí trong
Phụ lục.

5. CBGD đạt danh hiệu Giảng viên đổi mới PPGD tiêu biểu được ghi nhận
thành tích xét thi đua năm học và được hưởng chế độ sau:

- Cấp đơn vị: báo cáo cá nhân được công nhận tương đương sáng kiến
cấp đơn vị

- Cấp Trường: được nhận Giấy khen của Trường, báo cáo cá nhân được
công nhận tương đương sáng kiến cấp Trường

Giao Phòng ĐBCL&KT phối hợp cùng Phòng Đào tạo xây dựng các biểu
mẫu liên quan, tổ chức kiểm tra và đánh giá công tác đổi mới PPGD ở các khoa.
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Các đơn vị có liên quan thực hiện công việc theo chức năng để triển khai các
hoạt động và chủ trương nói trên.

Đề nghị các khoa, bộ môn nghiêm túc thực hiện Thông báo này.

HIỆU TRƯỞNG

Vũ Văn Xứng (Đã ký)
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PHỤ LỤC:

 

I. Tiêu chí xét chọn “Giảng viên đổi mới PPGD tiêu biểu cấp đơn vị” NH
2011-2012

CBGD đạt danh hiệu “Giảng viên đổi mới PPGD tiêu biểu cấp đơn vị” cần
đáp ứng tất cả 7 tiêu chí sau:

1.      Có tổng số giờ giảng qui đổi trong năm học tối thiểu đạt định mức. Đối
với GV kiêm nhiệm, cần có tổng số giờ giảng qui đổi trong năm học tối
thiểu đạt 25% định mức của chức danh GV tương ứng.

2.      Có bài giảng cập nhật và gửi đến Thư viện số của Trường (bộ môn đánh
giá)

3.      Thực hiện đúng Qui định đổi mới công tác giảng dạy của Trường Đại
học Nha Trang và được bộ môn đánh giá kết quả thực hiện đạt loại Tốt

4.      Có báo cáo đổi mới PPGD tại hội nghị đổi mới PPGD cấp khoa trong
năm học và được Hội đồng khoa học – đào tạo khoa đánh giá Khá trở lên

5.      Được bộ môn tổ chức dự giờ (có đại diện lãnh đạo Khoa, BCH Công
đoàn Khoa tham dự) và có kết quả đánh giá giờ giảng đạt loại Khá trở lên

6.      Có kết quả lấy ý kiến phản hồi của người học (tính điểm bình quân các
lớp được thăm dò) xếp loại Khá trở lên

7.      Không vi phạm các qui định về đạo đức nhà giáo của Bộ GD&ĐT; 10
điều không được làm của CBVC và các qui định về đào tạo của Trường
Đại học Nha Trang

 

II. Tiêu chí xét chọn “Giảng viên đổi mới PPGD tiêu biểu cấp Trường” NH
2011-2012

CBGD đạt danh hiệu “Giảng viên đổi mới PPGD tiêu biểu cấp Trường” cần
đáp ứng tất cả 3 tiêu chí sau:

1.      Đạt danh hiệu “Giảng viên đổi mới PPGD tiêu biểu cấp đơn vị”

2.      Đạt hai tiêu chí 4 và 5 của danh hiệu “Giảng viên đổi mới PPGD tiêu
biểu cấp đơn vị” ở mức cao nhất (Tốt/Giỏi)

3.      Được Hội đồng khoa học – đào tạo Trường thông qua với tỷ lệ tối thiểu
là 2/3

 

- Tải file Thông báo (pdf) tại đây

- Tải các biểu mẫu liên quan tại đây

Các tin khác

  Kế hoạch tuần sinh hoạt công dân-HSSV đầu năm học 2011-2012 toàn
trường

  TUYỂN DỤNG KỸ SƯ NGÀNH AN TOÀN HÀNG HẢI.
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  Thông báo phát động kỳ thi nghiêm túc đạt kết quả cao

  Mời tham dự Hội diễn văn nghệ kỷ niệm 119 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí
Minh

  Vết bài phục vụ công tác phát thanh tuyên truyền
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