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 Đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng đào tạo cho Khoa
NTTS
Lê Minh Hoàng - Bộ môn Nuôi Hải sản - 19/12/11-08:30:58

Được sự đồng ý của BGH nhà trường, Khoa Nuôi trồng Thủy sản thông báo tổ chức hội thảo chủ
đề "Đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng đào tạo cho Khoa NTTS"

Thời gian: 8h00 ngày 23/12/2011

Địa điểm: Phòng chuyên đề Khoa NTTS

Chương trình hội thảo:

1. Một số vần đề về xây dựng chuẩn đầu ra và đề cương chi tiết học phần (Báo cáo
viên:Phạm Quốc Hùng)

2.Trao đổi về phương pháp giảng dạy tích cực (Báo cáo viên: Nguyễn Văn Quỳnh Bôi)

3. Phương pháp giảng dạy công đoạn - tình huống (Báo cáo viên: Đoàn Xuân Nam)

4. Nâng cao chất lượng giảng dạy thông qua ứng dụng miễn phí của google (Báo
cáo viên: Vũ Đặng Hạ Quyên)

5. Phương pháp giảng dạy tích cực - Cách nhìn của sinh viên Khoa NTTS (Báo cáo
viên: Sinh viên Lê Thị Ái Ly)

6. Một số phương pháp giảng dạy theo học chế tín chỉ của trường Đại học Khoa học
và Công nghệ Nauy (Báo cáo viên: Vũ Trọng Đại)

7. Phương pháp giảng dạy theo học chế tín chỉ tại Khoa thủy sản - Đại học Cần Thơ
(Báo cáo viên: Phùng Thế Trung)

Trân trọng kính mời các thầy cô và các bạn sinh viên quan tâm đến dự!

Các tin khác

  Thông báo: nghe báo cáo tình hình thời sự

  Danh sách mừng thọ Bố Mẹ CBVC

  Hội đồng khoa học và đào tạo Trường ĐH Nha Trang

  Tập huấn kỹ thuật phát triển website

  Danh sách CBVC được nâng bậc lương năm 2011
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