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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 
PHÒNG ĐBCLĐT&KT  

Số: 01-07/ĐBCL 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

Nha Trang, ngày 24 tháng 9  năm 2007 
 

 
TỜ TRÌNH 

V/v: Thành lập Câu lạc bộ nghiên cứu tri ển khai các phương pháp  
giảng dạy và đánh giá 

 
Kính gởi: GIÁM  HIỆU 

 

Nhằm mục đích không ngừng nâng cao kiến thức sư phạm đại học cho GV và 
từng bước đưa các PPGD và đánh giá hiện đại vào ứng dụng tại Trường ĐH Nha Trang, 
Phòng ĐBCLĐT&KT kính đề nghị Giám hiệu cho phép thành lập Câu lạc bộ nghiên 
cứu - tri ển khai các phương pháp giảng dạy và đánh giá (Club for Research and 
Implementation of Teaching & Assessment Methods) theo các nội dung sau: 

1. Tôn chỉ của CLB:  

CLB nghiên cứu - triển khai các phương pháp giảng dạy và đánh giá là nơi GV Trường 
ĐH Nha Trang trao đổi thông tin, kiến thức, kinh nghiệm về việc nghiên cứu và ứng dụng 
các phương pháp giảng dạy và đánh giá; từ đó thực hiện trách nhiệm đổi mới phương 
pháp giảng dạy và đánh giá của mình đối với các môn học được phân công giảng dạy. 

2. Thành viên CLB: 

- Mọi GV của Trường ĐH Nha Trang đều được đăng ký trên cơ sở tự nguyện để trở 
thành hội viên của CLB. 

- Những thành viên của CLB đóng vai trò nòng cốt trong việc hỗ trợ các GV trong 
khoa vận dụng các PPGD và đánh giá thích hợp vào các môn học của khoa. 

3. Hoạt động của CLB: 

- Nội dung hoạt động của CLB tập trung vào việc nghiên cứu, trao đổi các kiến 
thức, kinh nghiệm về đổi mới PPGD và đánh giá; tổ chức vận dụng các PPGD và 
đánh giá thích hợp vào các môn học cụ thể. 

- Định kỳ sinh hoạt 1 - 2 tháng 01 lần 

4. Kinh phí hoạt động: 

- Thành viên CLB không phải đóng phí tham gia. 

- Nhà trường (hoặc Dự án Norad, mục kinh phí hỗ trợ hoạt động đổi mới PPGD) hỗ 
trợ các kinh phí: in ấn tài liệu, nước uống, bồi dưỡng tham luận theo định mức của 
Qui chế chi tiêu nội bộ (hoặc định mức của Dự án Norad). 
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5. Ban điều hành: 

- CLB bầu ra Ban điều hành với nhiệm kỳ một năm gồm đại diện của các đơn vị  
ĐBCLĐT&KT, Đào tạo ĐH&SĐH, đại diện của mỗi khoa. Trưởng Phòng 
ĐBCLĐT&KT làm Chủ nhiệm CLB trong nhiệm kỳ đầu tiên 

- CLB chịu sự quản lý của Phòng ĐBCLĐT&KT, có trách nhiệm báo cáo với Giám 
hiệu 06 tháng một lần về nội dung và kết quả hoạt động. 

 

Ý KI ẾN GIÁM HI ỆU 

Đồng ý cho thực hiện 

(Đã ký) 

Nguyễn Văn Ba 

TRƯỞNG PHÒNG 

(Đã ký) 

Lê Văn Hảo 

 

 

 

 
 


