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THÔNG BÁO
Về việc : phỏng vấn và bình giảng các ứng viên
Khoa xét nghiệm y học thông báo đến các ứng viên dự tuyển giảng viên đã nộp
hồ sơ tại khoa như sau:
1. Đề nghị các ứng viên chuẩn bị 1 bài giảng thực hành. Đề bài tự chọn phù
hợp với chuyên ngành đã đăng ký dự tuyển
2. Buổi phỏng vấn và bình giảng sẽ được tổ chức vào lúc 14h00 ngày
13/8/2018 tại văn phòng khoa Xét Nghiệm (120 Hòa Bình, phường Hòa
Thạnh, Q.Tân Phú)
3. Nội dung đánh giá cho các ứng viên chuẩn bị:
a. Công tác chuẩn bị
- - Có đầy đủ kế hoạch bài giảng, tài liệu tham khảo; chuẩn bị đầy đủ
phương tiện, thiết bị dạy học theo yêu cầu của bài.
- - Xác định rõ ràng mục tiêu, nội dung, phương pháp DH, các điều kiện
DH, cách đánh giá kết quả học tập của SV.
b. Nội dung dạy học
- Kiến thức đảm bảo tính khoa học, hiện đại, chính xác, có hệ thống,
phù hợp mục tiêu bài dạy và phù hợp đối tượng sinh viên.
- Cấu trúc bài giảng hợp lý, nổi bật trọng tâm.
- Có phát triển, bổ sung về nội dung so với giáo trình/tài liệu tham khảo
chính.
- Có các thông tin cập nhật, đảm bảo tính thực tiễn
- Có các nội dung giúp phát triển kỹ năng học tập và kỹ năng nghề
nghiệp cho sinh viên.
c. Phương pháp dạy học
- Phương pháp dạy học phù hợp đặc thù bộ môn, phù hợp mục tiêu và
nội dung bài dạy.

- Áp dụng hiệu quả các phương pháp dạy học hiện đại, đáp ứng yêu cầu
đổi mới, nâng cao chất lượng dạy học.
- Có sử dụng các biện pháp nhằm phát huy vai trò tích cực, chủ động
của người học, nâng cao năng lực tự học cho sinh viên.
- Ứng dụng hiệu quả phương tiện dạy học.
d. Tổ chức sư phạm
- Tổ chức hiệu quả các hình thức dạy học, thu hút được sự tham gia học
tập của người học; bố trí thời gian hợp lý.
- Ngôn ngữ diễn giảng rõ ràng, mạch lạc; tác phong sư phạm mẫu mực.
e. Kết quả dạy học:
- Có biện pháp đo lường kết quả học tập của sinh viên.

Ban chủ nhiệm khoa
(đã ký)

