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:
THÔNG BÁO

:
(Về việc chiêu sinh lớp bôi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm dạy nghê)

Căn cứ Thông báo số 08/TB-ĐHSPKTVL-SĐH ngày 04 tháng 4 năm 2019 của
trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long về việc chiều sinh các lớp bồi dưỡng Sư
phạm và Kỹ năng dạyhọc.

Trường Trung cập Việt - Hàn Phú Quốc liên kếtvới trường Đại học Sư phạm Kỹ
thuật Vĩnh Long thông báo chiêu lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm dạy nghệ cụ thể
như sau:

Đồi tượng tuyên sinh: Học viên có nhu câu bồi dưỡng về năng lực Sư phạm đề đủ
điều kiện tham giảng dạy trong các trường nghề, trung tâm giáo dục nghề nghiệp....2

SÃ

Hình thức đào tạo: Tập trung từng đợt.
Thời gian đảo tạo và học phí:
- Thời gian đào tạo: 400 giờ (3,5 tháng).
- Học phí: 3.000,000 đông/học viên.

. Hỗ sơ bao gôm:
- 01 bản phô tô bằng cấp cao nhật(có thị thực).
- 0Ì bản phô tô giây CMND (có thị thực).
- 03 tâm ảnh 3x4 mới nhât (mặt sau ghi họ tên, ngày sinh, nguyên quán).

. Thời gian, địa điềm, sô lượng học viên mở lớp:
- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến hét 03/02/2020.
- Địa điệm: Phòng Tuyên sinh, trường Trung cập Việt - Hàn Phú Quốc.
- Sô lượng học viên mở lớp: Từ 30 học viêntrợ lên.

Mọi chỉ tiết liên hệ: Phòng Tuyền sinh, trường Trung cấp Việt - Hàn Phú Quốc.
Địa chỉ: Ap Bãi Vòng, xã Hàm Ninh, huyện Phú Quôc, tỉnh Kiên Giang
Hostline: 0947105066 (Thây Phong); Điện thoại: 02973.900666 2Z~

Nơi nhân:
- BGH: đề báo cáo;
- Phòng, khoa chức năng;
- Lưu VT.


