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 ThS. LÊ THANH HUY PGS.TS NGUYỄ   Ấ  LÊ  PGS.TS. NG. B O  OÀ     A   

  Ữ     AY  Ổ   Ã  Ó 

Ngày tháng  ội dung thay đổi Lần ban hành 

15.04.2009 Ban hành lần đầu 01 

15.08.2011 
Bổ sung biểu B02.QT740-02: Bảng tổng hợp 

các học phần thỉnh giảng 
02 

25.10.2011 
Bổ sung tiêu chí đánh giá lựa chọn giảng viên 

thỉnh giảng. 
03 

05.10.2012 

Bổ sung nội dung “khoa chịu trách nhiệm 

trước nhà trường về các tiêu chỉ của giảng 

viên” và các tiêu chí mời giảng viên trong 

quy trình mời giảng viên thỉnh giảng. 

Bổ sung biểu mẫu Lý lịch khoa học 

04 

22.04.2013 

- Bổ sung vào quy trình thời hạn nộp biểu 

mẫu B01.QT740-02 đề nghị thỉnh giảng của 

khoa cùng với báo giảng. 

- Sửa lại tên cột “thời gian” thành “khoa 

mời” biểu mẫu B02.QT740-02 đề nghị tổng 

hợp thỉnh giảng  

05 
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1. Ụ   Í    

 ề ra quy trình mời giảng các cán bộ giảng dạy kh ng thuộc  ại học  à   ng  

kiểm soát c ng tác giảng dạy và thanh toán giờ giảng cho giảng viên đ ợc thỉnh giảng tại 

tr ờng  ại học S  phạm  à   ng. 

 

2.     V  Á  DỤ    

 p d ng tại t t cả các đ n vị thuộc  ại học S  phạm  à   ng  các đ n vị có giảng 

viên đ ợc mời giảng tại   SP-    . 

 

3. À  L ỆU   A  K  O 

 ISO 9001:2008. 

 Sổ tay ch t l ợng của Tr ờng  ại học S  phạm  à   ng. 

  h  ng trình khung của Bộ  D T. 

  h  ng trình đào tạo các ngành của Tr ờng  ại học S  phạm  à   ng.  

 Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng của Bộ  D- T 

 Quy định của      về việc triển khai quy chế đào tạo của Bộ  D- T 

 Quy chế chi tiêu nội bộ của tr ờng  ại học S  phạm  à   ng 

 

4. Ừ V Ế   Ắ  VÀ  Ị      ĨA 

BGH:  Ban  iám hiệu 

    :  ại học  à   ng 

  SP:   ại học S  phạm. 

 T:   ào tạo  

5.  Ộ  DU   

5.1.   y d ng    h   h th nh gi ng th   h       à  h  duy t:  

Phòng  T gởi Báo giảng từng học kỳ cho từng Khoa và yêu cầu các Bộ m n phân 

c ng cán bộ giảng dạy và Khoa lập Bảng phân c ng cán bộ giảng dạy có chữ ký phê 

duyệt của Tr ởng khoa và gửi lại phòng  T.  ối với các học phần thỉnh giảng, khoa chịu 

trách nhiệm tr ớc nhà tr ờng về việc xem xét các tiêu chí sau đây khi lựa chọn giảng 

viên thỉnh giảng: 

1.  iảng viên thỉnh giảng phải có học vị từ Thạc sĩ trở lên.  huyên ngành đào tạo 

Thạc sĩ phải phù hợp với nội dung m n dạy.  ếu là cử nhân  phải là giảng viên chính 

đ ợc Bộ c ng nhận tr ớc đây. 

2.  iảng viên thỉnh giảng phải là ng ời đã từng giảng dạy đại học các m n đ ợc 

mời giảng ít nh t từ một năm trở lên. 

3.  iảng viên thỉnh giảng phải có khả năng tham gia nghiên cứu khoa học  h ớng 

dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học. 

4.  iảng viên thỉnh giảng phải ch p hành quy chế giảng dạy và kỷ luật lao động 

của tr ờng  kh ng vi phạm những điều c m kị về đạo đức nghề nghiệp. 

Tr ờng hợp khác khoa có ý kiến đề xu t c  thể để  iệu  tr ởng quyết định. 
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Khoa tiến hành lập kế hoạch đề nghị thỉnh giảng theo mẫu B01.QT740-02 cùng 

với thời gian nộp báo giảng  ghi r  họ tên  chức danh  đ n vị  thời gian giảng dạy và kèm 

theo lý lịch khoa học trích ngang của giảng viên thỉnh giảng có sự xác nhận của giảng 

viên thỉnh giảng và thủ tr ởng đ n vị n i c ng tác theo mẫu B06.QT740-02.  ếu giảng 

viên đã nghỉ h u thì phải có sự phê duyệt của Tr ởng khoa mời giảng viên thỉnh giảng. 

Phòng  T tập hợp danh m c các học phần thỉnh giảng trong học kỳ và trình B   

duyệt (B02.QT740-02). 

5.2. Là  h   đ ng th nh gi ng  à tổ  h   gi ng d y 

Phòng  T gửi gi y mời cho giảng viên thỉnh giảng theo mẫu B03.QT740-02 và 

lập  ợp đồng giảng dạy theo biểu mẫu B04.QT740-02. Phòng  T bố trí lịch học  phòng 

học và kiểm soát quá trình giảng dạy. Quy trình tổ chức và quản lý giảng dạy đ ợc thực 

hiện theo Quy trình tổ chức đào tạo và quản lý ch t l ợng giảng dạy đại học QT751-03. 

Quy trình kiểm tra  đánh giá việc giảng dạy đ ợc thực hiện theo các quy trình Thanh tra 

QT823-01 và quy trình  ánh giá kết quả học tập của sinh viên QT824-01. 

5.3.  hanh    h   đ ng th nh gi ng 

Khi giảng viên hoàn thành c ng việc giảng dạy theo hợp đồng  phòng  T s  thanh 

lý hợp đồng thỉnh giảng và thanh toán cho giảng viên thỉnh giảng các khoản kinh phí đã 

thống nh t trong hợp đồng  căn cứ vào quy chế chi tiêu nội bộ của tr ờng   SP -      

 Biểu mẫu B05.QT740-02).  

6.  Ồ  Ơ L U 

 

STT   n h  sơ  ơi  ưu 

Hình 

th   

 ưu 

 hời 

gian 

 ưu 

Hình 

th   huỷ 

1 
 ề nghị thỉnh giảng của 

khoa 
P.  T  Khoa Văn bản 5 năm Máy hủy 

2 
Lý lịch trích ngang của 

giảng viên thỉnh giảng 
P.  T  Khoa Văn bản 5 năm Máy hủy 

3 
Bảng tổng hợp các học phần 

thỉnh giảng trong học kỳ  
P. T  Khoa Văn bản 5 năm 

Máy hủy 

4 
 i y mời thỉnh giảng 

  
P. T  Khoa Văn bản 5 năm 

Máy hủy 

5  ợp đồng giảng dạy P. T  Khoa Văn bản 5 năm Máy hủy 

6 Thanh lý hợp đồng  D P. T  Khoa Văn bản 5 năm Máy hủy 
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7. B ỂU  ẪU BAN HÀNH  

 

STT  ã hi u   n biểu  ẫu 

1.  B01.QT740-02  ề nghị thỉnh giảng của khoa 

2.  B02.QT740-02 Bảng tổng hợp các học phần thỉnh giảng trong học kỳ 

3.  B03.QT740-02  i y mời thỉnh giảng    

4.  B04.QT740-02  ợp đồng giảng dạy 

5.  B05.QT740-02 Thanh lý hợp đồng giảng dạy 

6.  B06.QT740-02 Lý lịch khoa học giảng viên thỉnh giảng  

 

 

 

 


