
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KHOA SƯ PHẠM  

HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2016 - 2017 

1. Công tác tổ chức 

Khoa Sư phạm đang quản lý 576 sinh viên.  

Gỉang viên  hiện công tác tại Khoa còn 6 (1 PGS, TS; 3 NCS, 2 ThS). 

2. Công tác đào tạo 

a. Hoàn thiện chương trình đào tạo theo CDIO 

b. Công tác giáo vụ: Lập kế hoạch phân công giảng dạy;Công tác tổ chức thi, coi thi 

chấm thi, nhập và dò điểm,… 

c. Thực tập sư phạm:Tổ chức Thực tập Sư phạm theo quy trình và kế hoạch năm học 

2016 - 2017; Hoàn thành hồ sơ thực tập; Phân công công việc  

d. Giảng dạy 

- Hoàn thành công tác giảng dạy theo kế hoạch đã được Ban Giám hiệu duyệt. 

- Thực hiện giảng dạy 01 học phần theo CDIO. 

3. Công tác Nghiên cứu Khoa học 

a. Triển khai 02 đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp trường đã đăng kí. 

b. Đề xuất phương án xuất bản Chuyên san Sư phạm của Hội thảo Đào tạo Giáo viên 

trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay đã tổ chức vào ngày 9/10/2016. 

c. Tổ chức 10 buổi seminar bộ môn (toàn khoa). 

d. Tổ chức Hội nghị nghiên cứu Khoa học Sinh viên theo kế hoạch 

e. Giao lưu học thuật với cán bộ chuyên trách thuộc các Sở Giáo dục và Đào tạo. 

4. Công tác sinh viên 

a. Quản lí sinh viên sư phạm theo kế hoạch của Nhà trường. 

b. Phổ biến, triển khai và theo dõi tình hình chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức 

trong sinh viên. 

c. Tiếp tục triển khai thực hiện Nội quy văn hóa học đường, kế hoạch số 829/KH-

ĐHĐL. 

d. Tổ chức các hoạt động khoa học trong sinh viên. 

5. Công tác Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên 

Tổ chức Hội thi Nghiệp vụ sư phạm 

6. Công tác Công đoàn 

Triển khai theo kế hoạch của Công đoàn Nhà trường. 



  

 Lâm Đồng, ngày 14 tháng 12 năm 2016 

 KHOA SƯ PHẠM 

 


