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 Chuyên gia Fulbright báo cáo chuyên đề về xây dựng, gi ảng d ạy và đánh giá
chu ẩn đầu ra
Trần Trọng Đạo - Bộ môn Mác-Lênin - 26/04/12-08:35:59

Một số vấn đề cơ bản về xây dựng, gi ảng dạy, đánh giá chu ẩn đầu ra và kinh nghi ệm thực hi ện
tại nước Mỹ đã được GS Ron Milam trao đổi trong bu ổi báo cáo

Sáng 26 tháng 4, tại Phòng hội thảo A Thư viện, chuyên gia Fulbright - GS Ron Milam đã có buổi báo

cáo chuyên đề về xây dựng, giảng dạy và đánh giá chuẩn đầu ra cho hơn 150 cán bộ các ban chuẩn đầu

ra, các Trưởng và Phó Khoa, Viện, Phòng, trưởng BM.
Tại buổi báo cáo, GS Ron Milam đã trao đổi một số thông tin về công tác xây dựng chuẩn đầu ra như:

yêu cầu về kiến thức, kỹ năng và tính ứng dụng kiến thức trong thực tiễn làm việc của người học; phương

pháp giảng dạy và đánh giá chuẩn đầu ra. Đồng thời, GS Ron Milam đã dành thời gian để trao đổi với cán

bộ Nhà trường kinh nghiệm xây dựng, giảng dạy và đánh giá chuẩn đầu ra đang thực hiện ở nước Mỹ,

đặc biệt là ở Đại học Công nghệ Texas - nơi GS đang công tác.
Hình ảnh về buổi báo cáo

Trang ch ủ Giới thi ệu Đào tạo Sinh viên KHCN-HTQT Nội bộ English

» Cấp trường

» Phòng ban

» Khoa - B ộ môn

» Trung tâm

» Viện nghiên c ứu

» Văn bản quản lý

» Phân hi ệu Kiên Giang

»Tổ Tư vấn chất lượng ĐT

» Thư viện Điện Tử

» Đăng nh ập

» T.Sinh ĐH&CĐ 2012

» Chuẩn đầu ra

» Các thỏa thuận hợp tác

»TechMart

»Thông tin du h ọc-học bổng

»Vietnam-Taiwan Conference

» Diễn đàn đổi mới PPGD-ĐG

& QLĐH 

» TOEIC Test Site

» Cao học Noma

» Dự án SRV2701
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Các tin khác

  Ngày h ội tư vấn và tuy ển dụng vi ệc làm Trường Đại học Nha Trang

  Hội ngh ị đánh giá công tác đào tạo sau đại học

  Kết qu ả hội thao Công đoàn kh ối thi đua các tr ường Đại học - Cao đẳng -
Trung c ấp chuyên nghi ệp trên địa bàn t ỉnh Khành Hòa

  Lễ ký kết biên b ản hợp tác v ề việc đồng hướng d ẫn lu ận án ti ến s ĩ quốc tế
giữa Đại học Nha Trang v ới Đại học Auvergne - Clermont I (Pháp)

  Đảng ủy Nhà trường tổ chức Hội ngh ị quán tri ệt, tri ển khai th ực hi ện Ngh ị
quyết Trung ương 4, khóa XI

  Đại hội Đại bi ểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nhà tr ường l ần thứ XXIII, nhi ệm kỳ
2012 - 2014 thành công t ốt đẹp
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