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QUY TRÌNH PHAÂN COÂNG GIAÛNG DAÏY

Quy trình toùm taét
Xác định chương trình giảng dạy
(Thực hiện: BCN khoa + HĐ KH)

Chương trình đào tạo với mục tiêu
rõ ràng ở cấp Khoa – Bộ môn

Lựa chọn môn giảng dạy, quan tâm đến:
Nhu cầu thực tế
Sở thích – nguyện vọng – thế mạnh
(Thực hiện:bàn bạc- thỏa thuận cá nhân- Bộ môn – Khoa)

Danh sách phân công giảng dạy
tạm thời của Khoa
+ bản thỏa thuận

Chuẩn bị:
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Soạn đề cương chi tiết (cá nhân)
Duyệt đề cương chi tiết (Khoa)
Đề cương chi tiết chính thức
Soạn bài giảng, trợ giảng, giảng thử (cá nhân)
Tổ chức bảo vệ bài giảng (cá nhân – Khoa)
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Bài giảng chính thức

Bảng phân công giảng dạy
chính thức

-

Đánh giá kết quả (trong +ngoài)
Điều chỉnh nội dung – phương pháp
(cá nhân + Khoa + Trường)

Kết quả đào tạo
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NỘI DUNG CÔNG VIỆC CỤ THỂ
Giai ñoaïn 1
GIAÛNG VIEÂN
Böôùc
1

Goùp yù xaây döïng chöông trình ñaøo taïo

BCN KHOA/TRÖÔÛNG BOÄ MOÂN
Xaùc ñònh muïc tieâu vaø chöông
trình ñaøo taïo

KẾT QUẢ
Chương trình đào tạo cấp
Khoa
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Giai ñoaïn 2
GIAÛNG VIEÂN
Böôùc
2

Löïa choïn moân giaûng daïy treân cô sôû:

BCN KHOA/TRÖÔÛNG BOÄ MOÂN

KẾT QUẢ

Đề nghị các môn cần quan tâm

Giaûng vieân xaùc ñònh

-

Nhaän dieän sôû thích caù nhaân

Trao ñoåi, goùp yù ñoái vôùi löïa

moân giaûng daïy quan

-

Xaùc ñònh roõ naêng löïc chuyeân moân cuûa mình

choïn cuûagiaûng vieân

taâm

-

Xaùc ñònh lónh vöïc nghieân cöùu hieän taïi vaø trong
töông lai

-

Xem xeùt nhu caàu giaûng vieân hieän cuûa boä moân
vaø khoa ñoái vôùi moân hoïc döï ñònh seõ ñaêng kyù

-

Tham khaûo yù kieán cuûa tröôûng boä moân, BCN
Khoa, giaûng vieân hieän ñang phuï traùch moân hoïc

Böôùc

Ñaêng kyù moân giaûng daïy baèng vaên baûn. Trong ñoù,

Tieáp nhaän baûng ñaêng kyù cuûa

Caùc baûn ñaêng kyù giaûng

3

giaûng vieân trình baøy roõ caùc noäi dung sau: (xem phuï

giaûng vieân

daïy

luïc 1)
- Teân moân ñaêng kyù giaûng daïy
- Lyù do löïa choïn moân giaûng daïy: thuyeát minh
nguyeän voïng, naêng löïc chuyeân moân vaø lónh
vöïc nghieân cöùu.
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- Ñeà cöông chung cuûa moân hoïc
- Thôøi gian chuaån bò:
+ Ñeà cöông chi tieát
+ Baøi giaûng
Böôùc

Xem xeùt vaø löïa choïn giaûng

Baûng phaân coâng giaûng

4

vieân seõ phuï traùch giaûng daïy

daïy taïm thôøi

moân hoïc döïa treân:
- Baûn ñaêng kyù cuûa giaûng vieân
- Nhìn nhaän nhu caàu vaø tình
traïng thöïc teá cuûa moân hoïc

Böôùc

1. Giaûng vieân ñöôïc phaân coâng chuaån bò ñeå giaûng

5

daïy moân hoïc ñaõ ñaêng kyù (Chuyeån sang böôùc

quaû löïa choïn vaø baøn baïc caùc

6)

höôùng giaûi quyeát

Thoâng baùo ñeán giaûng vieân keát

2. Giaûng vieân khoâng ñöôïc phaân coâng (Quay laïi
böôùc 2)
Böôùc
6

Kyù keát baûn thoûa thuaän (xem phuï luïc 2)

Kyù keát baûn thoûa thuaän (xem phuï

Caùc baûn thoûa thuaän

luïc 2)
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Giai ñoaïn 3
GIAÛNG VIEÂN

Böôùc 7 Soaïn ñeà cöông chi tieát cuûa moân hoïc theo maãu (Xem
phuï luïc 3)

BCN KHOA/TRÖÔÛNG BOÄ MOÂN

KẾT QUẢ

Phaân coâng ngöôøi höôùng daãn

Ñeà cöông chi tieát (baûn

khoa hoïc ñeå hoã trôï cho giaûng

1)

vieân chuaån bò baøi giaûng vaø
phöông phaùp giaûng daïy.

Böôùc 8 Noäp ñeà cöông chi tieát cho BCN Khoa (neáu laø moân
chung) vaø cho tröôûng boä moân (neáu laø moân chuyeân

Phaân coâng ngöôøi ñoïc ñeà cöông

Goùp yù cho ñeà cöông baûn

vaø goùp yù phaûn hoài

1

Duyeät – nghieäm thu ñeà cöông

Ñeà cöông chi tieát chính

chính thöùc

thöùc cuûa moân hoïc

ngaønh)

Böôùc 9 Chænh söûa ñeå hoaøn chænh ñeà cöông theo goùp yù

Böôùc
10

- Soaïn baøi giaûng goàm caùc noäi dung sau (xem baøi
giaûng minh hoïa ôû phuï luïc 4):
 Noäi dung seõ giaûng
 Caùc hoaït ñoäng thöïc hieän trong giôø hoïc (ví duï,
baøi taäp, thaûo luaän nhoùm, hoûi ñaùp vaø caùc töông
taùc khaùc giöõa giaùo vieân vaø SV – nếu có)
 Caùc coâng cuï seõ söû duïng trong giôø hoïc

- Phaân coâng hoäi ñoàng ñeå xeùt
duyeät noäi dung baøi giaûng
- Phaân coâng ngöôøi döï buoåi
giaûng thöû ñeå nhaän xeùt veà
phöông phaùp giaûng daïy

- Baøi giaûng ñöôïc
nghieäm thu veà noäi
dung
- Ñaùnh giaù- nhaän xeùt
vaø keát luaän veà
khaû naêng phuï
traùch chính thöùc

Trang 6/11

KHOA ÑÒA LYÙ

QUY TRÌNH PHAÂN COÂNG GIAÛNG DAÏY

moân giaûng daïy

- Trôï giaûng trong 1 hoïc kyø (nếu cần thiết) – có thể

cuûa giaûng vieân

dưới nhiều hình thức:
 Döï giôø
 Chaám baøi
 Höôùng daãn sinh vieân laøm baøi taäp
 Daïy moät vaøi buoåi trong chöông trình
- Baûo veä noäi dung baøi giaûng tröôùc hoäi ñoàng
- Giaûng thöû tröôùc lôùp coù söï tham döï cuûa moät vaøi thaày
coâ do BCN Khoa phaân coâng
Böôùc
11

Phaân coâng giaûng daïy chính thöùc

Baûng phaân coâng giaûng

vaø phaûn hoài keát quaû ñeán giaûng

daïy chính thöùc

vieân

Giai ñoaïn 4

Böôùc1
2

- Ñieàu chænh, hoaøn thieän noäi dung vaø phöông phaùp
giaûng daïy
- Goùp yù cho chöông trình ñaøo taïo chung (böôùc 1)

Toå chöùc vieäc ñaùnh giaù chaát
löôïng giaûng daïy qua caùc hình
thöùc:
- Töï ñaùnh giaù
- Khoa ñaùnh giaù
- Sinh vieân ñaùnh giaù
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