
 

QUYẾT ĐỊNH  
Ban hành Quy định thực tập sư phạm  

đối với sinh viên các ngành đào tạo giáo viên của Trường Đại học Phú Yên     
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC  PHÚ YÊN 

Căn cứ Luật Giáo dục đại học số 42/VBHN-VPQH ngày 10 tháng 12 năm 2018; 

Căn cứ Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc thành lập Trường Đại học Phú Yên;  

Căn cứ Quyết định số 36/2003/QĐ-GD&ĐT ngày 01 tháng 8 năm 2003 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hành, thực tập sư phạm áp 

dụng cho các trường đại học, cao đẳng đào tạo giáo viên phổ thông, mầm non trình độ cao 

đẳng hệ chính quy; 

Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Phú Yên về việc Công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Phú Yên; 

Căn cứ Quyết định số 335/QĐ-ĐHPY ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Phú Yên ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học 

Phú Yên; 

Căn cứ Quyết định số 96/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2022 của của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Phú Yên ban hành Quy chế đào tạo trình độ cao đẳng ngành Giáo dục 

Mầm non theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Phú Yên; 

Căn cứ yêu cầu công tác tổ chức và quản lý hoạt động thực tập sư phạm đối với sinh 

viên các ngành đào tạo giáo viên; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Phú Yên. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định thực tập sư phạm đối với sinh 

viên các ngành đào tạo giáo viên của Trường Đại học Phú Yên”.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, áp dụng đối với khóa 

tuyển sinh năm 2021 trở về sau.   

Điều 3. Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường Đại 

học Phú Yên; các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Tập thể lãnh đạo Trường; 
- Như Điều 3;  
- Lưu: VT, ĐT. 

 HIỆU TRƯỞNG 
 

 
 
 

TS. Trần Lăng 

UBND TỈNH PHÚ YÊN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN 

 

Số:         /QĐ-ĐHPY 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

             Phú Yên, ngày        tháng 10 năm 2022 
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QUY ĐỊNH 

Thực tập sư phạm đối với sinh viên các ngành đào tạo giáo viên  
của Trường Đại học Phú Yên 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-ĐHPY ngày       tháng 10 năm 2022 
của Hiệu trưởng Trường Đại học Phú Yên) 

 

 

Chương I  

QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi thực hiện và đối tượng áp dụng 

1. Quyết định này quy định mục đích, nội dung, phương thức tổ chức, cách đánh giá 

và các điều kiện đảm bảo tổ chức thực hiện học phần Thực tập sư phạm 1 (TTSP1), Thực tập 

sư phạm 2 (TTSP2) – gọi chung là Thực tập sư phạm (TTSP) do Trường Đại học Phú Yên tổ 

chức thực hiện. 

2. Quy định này áp dụng đối với sinh viên các ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy 

đang học tại Trường Đại học Phú Yên khi thực hiện các học phần này tại trường mầm non 

(MN) (đối với ngành Giáo dục Mầm non), trường tiểu học (TH) (đối với ngành Giáo dục 

Tiểu học) và trường trung học cơ sở (THCS), trường trung học phổ thông (THPT) (đối với 

các ngành học còn lại), sau đây gọi chung là cơ sở thực tập (CSTT). 

Điều 2. Mục đích của hoạt động thực tập sư phạm 

1. Quán triệt nguyên lý giáo dục: gắn lý thuyết với thực hành, lý luận với thực tiễn 

trong quá trình đào tạo giáo viên (GV), phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của SV 

(SV); gắn chặt giữa hoạt động đào tạo của Trường Đại học Phú Yên và nơi sử dụng GV nhằm 

nâng cao chất lượng đào tạo. 

2. Tạo điều kiện giúp cho SV sớm tiếp xúc, tìm hiểu thực tế giáo dục, cơ cấu tổ chức, 

hoạt động dạy học, giáo dục... của CSTT; nắm vững những quy định về nhiệm vụ, quyền 

hạn, các công việc nghiệp vụ của người GV bộ môn và GV chủ nhiệm lớp.  

3. Thông qua quan sát và trực tiếp tham gia thực hiện một số hoạt động dạy học, giáo 

dục, đào tạo của CSTT để rèn luyện và hình thành các kỹ năng nghiệp vụ sư phạm, kỹ năng 

nghề nghiệp; vận dụng những kiến thức đã học để củng cố và lĩnh hội sâu sắc kiến thức, từ 

đó hình thành và nâng cao năng lực sư phạm, ý thức và tình cảm nghề nghiệp. 

4. Đánh giá kịp thời hiệu quả đào tạo, phát hiện được những mặt mạnh để phát huy, 

mặt yếu cần khắc phục; hoàn thiện và cải tiến quy trình đào tạo GV, đáp ứng yêu cầu đổi mới 

giáo dục phổ thông.   

UBND TỈNH PHÚ YÊN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Điều 3. Điều kiện tham gia 

1. Đã tích lũy đủ các học phần tiên quyết theo đúng quy định trong chương trình đào 

tạo của từng ngành học; 

2. SV phải đăng ký theo hướng dẫn của Phòng Đào tạo. 

Điều 4. Thời lượng dành cho hoạt động thực tập sư phạm 

TTSP 1, TTSP 2 được thực hiện đối với các ngành trình độ đại học, cao đẳng với thời 

lượng được quy định cụ thể trong các chương trình đào tạo. 

Điều 5. Tiêu chí, điều kiện của cơ sở thực tập sư phạm 

1. Là các trường mầm non, các trường phổ thông trong và ngoài công lập; 

2. CSTT phải đạt tiêu chí sau: Có môi trường sư phạm và chất lượng giáo dục tốt; đội 

ngũ GV nhiệt tình, có năng lực và kinh nghiệm sư phạm để hướng dẫn TTSP; có cơ sở vật 

chất và thiết bị dạy học đảm bảo cho SV thực tập;  

3. GV tham gia hướng dẫn TTSP phải đạt tiêu chuẩn nhà giáo quy định tại Khoản 1 

Điều 67 của Luật Giáo dục 2019; đã có thời gian giảng dạy từ 3 năm trở lên; có uy tín, trách 

nhiệm. 

Điều 6. Thang điểm, yêu cầu đánh giá và xếp loại TTSP 

1. Thang điểm đánh giá 

a) Điểm bộ phận thực hiện theo thang điểm 10, lấy điểm lẻ đến một chữ số thập phân. 

b) Điểm học phần theo thang điểm 10 được quy tròn đến một chữ số thập phân, quy 

đổi sang thang điểm chữ và xếp loại theo Quy chế đào tạo hiện hành. 

 

Xếp loại 
Điểm số 

(thang điểm 10) 
Điểm chữ 

Điểm số 

(thang điểm 4) 

Đạt 

Giỏi 8,5 - 10,0 A 4,0 

Khá 
8,0 - 8,4 B+ 3,5 

7,0 - 7,9 B 3,0 

Trung bình 
6,5 - 6,9 C+ 2,5 

5,5 - 6,4 C 2,0 

Trung bình 

yếu 

5,0 - 5,4 D+ 1,5 

4,0 - 4,9 D 1,0 

Không đạt Kém < 4,0 F 0 

2. Yêu cầu của việc đánh giá 

a) Việc đánh giá phải toàn diện, phải căn cứ vào tất cả nội dung TTSP; đảm bảo tính 
chính xác, khách quan, công bằng và căn cứ vào tiêu chuẩn đã quy định để đánh giá. 

b) Không đòi hỏi SV đạt mức kỹ xảo trong TTSP mà đánh giá ở mức độ thực hiện 

hoàn thành các công việc được giao. 

c) Chú trọng việc thực hiện tốt, đầy đủ, truyền thụ đúng, chính xác các nội dung 

chuẩn kiến thức của bài dạy; quan tâm đánh giá kỹ năng nghiệp vụ sư phạm và năng lực hoạt 
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động nghề nghiệp của SV. Lưu ý đến sự tiến bộ của SV thực tập, tính độc lập, sáng tạo trong 

mọi mặt hoạt động. 

d) SV vắng mặt trên 20% số thời gian quy định của đợt TTSP, sẽ không được xét 

đánh giá kết quả TTSP. Những SV này phải thực tập lại theo kế hoạch TTSP của khóa học 

tiếp theo vào năm sau. 

3. Quy định về xếp loại TTSP 

  - Loại Xuất sắc đạt từ 9 đến 10 điểm. 

  - Loại Giỏi đạt từ 8 đến cận 9 điểm. 

  - Loại Khá đạt từ 7 đến cận 8 điểm. 

  - Loại Trung bình khá đạt từ 6 đến cận 7 điểm. 

  - Loại Trung bình đạt từ 5 đến cận 6 điểm. 

  - Loại Yếu đạt từ 4 đến cận 5 điểm. 

  - Loại Kém đạt dưới điểm 4. 

  * SV loại Xuất sắc phải đạt loại Giỏi hoặc Tốt ở tất cả các nội dung TTSP. 

Điều 7. Khen thưởng 

  SV thực hiện tốt Nội quy TTSP (Phụ lục 1), TTSP có kết quả xuất sắc và có nhiều 

đóng góp cho đoàn trong đợt TTSP, được Ban Chỉ đạo CSTT đề nghị Trường Đại học Phú 

Yên xem xét khen thưởng. 

Điều 8. Kỷ luật 

1. Đối với SV vi phạm nội quy, kế hoạch của đoàn thực tập, vi phạm phẩm chất... ảnh 

hưởng xấu đến nề nếp của CSTT, của đoàn thực tập sẽ bị xử lý bằng các hình thức kỷ luật: 

Khiển trách, cảnh cáo, đình chỉ thực tập.  

a) Khiển trách: Áp dụng đối với SV vi phạm một trong các lỗi sau: Vắng mặt ngày 
đầu tiên của đợt thực tập; Vắng mặt 1/5 tổng số buổi sinh hoạt của nhóm và của đoàn; Vi 

phạm các quy định của CSTT, nội quy của đoàn, hoặc không hoàn thành các công việc mà 

nhóm và đoàn giao cho. 

b) Cảnh cáo: Áp dụng đối với SV vi phạm một trong các lỗi sau: Vắng mặt 02 ngày 

đầu tiên của đợt thực tập; Vắng 1/8 tổng số ngày thực tập; Bị khiển trách lần thứ hai; Vắng 

1/3 tổng số buổi sinh hoạt nhóm, đoàn; Có thái độ sai trái với GV hướng dẫn và học sinh 

(HS) CSTT, gây mất đoàn kết nội bộ. 

c) Đình chỉ thực tập: Áp dụng đối với SV vi phạm một trong các lỗi sau: Vắng 3 ngày 

đầu của đợt thực tập; Vắng 1/5 tổng số ngày thực tập; Bị cảnh cáo lần thứ hai; Vắng 2/3 tổng 

số buổi sinh hoạt của nhóm và đoàn; Không thông qua giáo án hoặc kế hoạch công tác chủ 

nhiệm; Vi phạm nghiêm trọng Quy chế TTSP, quy định của CSTT, nội quy của đoàn; Có 

hành vi sai trái, gây hậu quả nghiêm trọng đối với GV và HS CSTT và nội bộ đoàn.  

2. Các mức độ khiển trách, cảnh cáo, trừ điểm do Ban Chỉ đạo CSTT ra quyết định, 

sau đó gửi văn bản về Ban Chỉ đạo thực tập của Trường Đại học Phú Yên. Riêng mức độ 

đình chỉ thực tập, Ban Chỉ đạo CSTT gửi báo cáo bằng văn bản về Trường Đại học Phú Yên 
để Trường xem xét ra quyết định. 
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Điều 9. Hồ sơ TTSP  

  1. Hồ sơ của Đoàn Thực tập sư phạm 

  a) Kế hoạch TTSP của đoàn. 

  b) Bảng điểm tổng hợp kết quả TTSP của toàn đoàn (Phụ lục 2). 

  c) Báo cáo tổng kết TTSP của đoàn (Phụ lục 3). 

  d) Danh sách đề nghị khen thưởng, hồ sơ kỷ luật đối với SV (nếu có). 

  2. Hồ sơ của sinh viên Thực tập sư phạm 

  Mỗi SV khi kết thúc đợt thực tập phải nộp hồ sơ TTSP gồm: 

  a) Phiếu đánh giá kết quả tiết giảng dạy (Phụ lục 4). 

  b) Phiếu đánh giá kết quả Thực tập giảng dạy (Phụ lục 5). 

  c) Phiếu đánh giá kết quả Thực tập chủ nhiệm (Phụ lục 6). 

  d) Phiếu đánh giá Báo cáo thu hoạch (Phụ lục 7). 

  đ) Phiếu đánh giá Ý thức tổ chức kỷ luật (Phụ lục 8). 

  e) Phiếu tổng hợp đánh giá xếp loại TTSP (Phụ lục 9). 

  * Tất cả các loại biểu mẫu, phiếu đánh giá, được đựng vào túi hồ sơ có ghi các thông 

tin, ghi chú bên ngoài. 

 Điều 10. Kinh phí 

Kinh phí cho các hoạt động TTSP được chi từ ngân sách của Trường Đại học Phú 

Yên và thực hiện theo Quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành. 

 

Chương II  
THỰC TẬP SƯ PHẠM 1 

 

Điều 11. Mục tiêu của Thực tập sư phạm 1 

1. SV được tiếp xúc với thực tế giáo dục với vai trò của người GV thực tập thông qua 

quan sát trường học, lớp học, các hoạt động của GV và HS. 

2. SV theo dõi, ghi chép, quan sát, tổng hợp thông tin về những hoạt động dạy học và 

giáo dục ở CSTT, từ đó nắm được những nội dung hoạt động của CSTT, các chức năng 

nhiệm vụ của người GV. 

3. Bố trí để SV giao tiếp với GV và HS; vận dụng kiến thức đã trang bị vào thực tiễn 

giáo dục; bước đầu học tập cách thức xử lý các tình huống sư phạm, phương pháp giáo dục 

HS, phương pháp và kỹ thuật dạy học, tập làm quen với một số công việc liên quan đến 

nghiệp vụ của người GV. 

4. Qua đợt TTSP 1, SV có điều kiện học tốt hơn các học phần nghiệp vụ sư phạm và 

chuẩn bị tốt cho đợt TTSP 2. 
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Điều 12. Thời lượng và phương thức tổ chức Thực tập sư phạm 1 

1. Thời lượng TTSP 1 thể hiện trong các chương trình đào tạo và được triển khai thực 

hiện theo Kế hoạch đào tạo năm học. 

2. Phương thức tổ chức 

Sinh viên tham gia TTSP được tổ chức thành lập theo Đoàn TTSP, mỗi Đoàn gồm 

SV của một hoặc nhiều ngành đào tạo. Đối với mỗi Đoàn TTSP, Nhà trường sẽ cử một SV 

làm đại diện và thực hiện theo phương thức gửi thẳng. 

Điều 13. Nội dung TTSP 1 

Trong thời gian TTSP 1, SV phải thực hiện và hoàn thành các nội dung sau: 

1. Tìm hiểu thực tế giáo dục 

a) Nghe 03 báo cáo với các nội dung: 

- Báo cáo của lãnh đạo xã/phường về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội và đặc biệt là 

phong trào giáo dục ở địa phương. 

- Báo cáo của CSTT về truyền thống, tổ chức và hoạt động, công tác dạy học, tình 

hình giáo dục của CSTT, sự kết hợp giữa 3 môi trường giáo dục… 

- Báo cáo của Ban Chấp hành Đoàn về hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ 

Chí Minh/Sao Nhi đồng. 

b) Tìm hiểu về tình hình hoạt động của CSTT. Cụ thể như: 

- Cơ cấu tổ chức; tình hình đội ngũ GV, tình hình HS của CSTT và hội phụ huynh 

HS; 

- Nhiệm vụ trọng tâm, các chủ đề giáo dục tiến hành trong năm, các chương trình 

hành động của CSTT; 

- Kế hoạch giảng dạy của tổ chuyên môn, của CSTT trong thời gian thực tập;  

c) Nghiên cứu chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, chương trình dạy học bộ 

môn và tình hình thực hiện chương trình. 

2. Thực tập công tác chủ nhiệm 

a) Tìm hiểu về nội dung công việc của người GV chủ nhiệm lớp. 

b) Tìm hiểu về hồ sơ công tác chủ nhiệm lớp của một GV, cách phân loại học lực, thể 

lực, hạnh kiểm của HS. 

c) Dự giờ sinh hoạt chủ nhiệm của giáo viên hướng dẫn (GVHD) chủ nhiệm 3 

tiết/nhóm. 

d) Xây dựng kế hoạch chủ nhiệm cho tuần, cho tiết sinh hoạt chủ nhiệm trước khi dự 

giờ. Ghi chép các nội dung công tác, biện pháp giáo dục và chỉ tiêu đạt được trong tuần vào 

phiếu dự giờ. Trao đổi, thảo luận với GVHD chủ nhiệm, SV cùng nhóm để rút kinh nghiệm 

sau mỗi tiết dự giờ sinh hoạt chủ nhiệm. 

đ) Đối với SV ngành Giáo dục Mầm non, ngoài những nội dung nêu trên, cần tìm 

hiểu về tình hình hoạt động của CSTT; tìm hiểu hồ sơ sổ sách của nhóm lớp, của cá nhân trẻ; 
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các hoạt động tổ chức quản lý trẻ trong các thời điểm trong ngày (từ lúc đón trẻ đến lúc trả 

trẻ). 

3. Thực tập công tác giảng dạy 

a) Tìm hiểu nội dung công việc của GV bộ môn. 

b) Tìm hiểu về nội dung, chương trình, sách giáo khoa, kế hoạch giảng dạy của môn 

học phù hợp với ngành đào tạo. 

c) Tìm hiểu các loại hồ sơ, sổ sách lớp học; cách đánh giá, cho điểm và các tài liệu 

hướng dẫn chuyên môn của các cấp quản lý giáo dục theo từng cấp học, bậc học, ngành học. 

d) Đối với SV ngành đào tạo GV trung học: 

- Dự giờ của GV trung học 07 tiết/nhóm (có chuẩn bị nội dung và thiết kế bài dạy 

trước khi dự giờ) theo chuyên ngành đào tạo do GVHD chỉ đạo, sau mỗi giờ dự có tổ chức 

rút kinh nghiệm. 

  - Soạn 03 kế hoạch bài dạy/SV (giáo án) và tập giảng dưới sự chỉ đạo của GVHD; 

sau mỗi giờ tập giảng có nhận xét, đánh giá rút kinh nghiệm. 

- Mỗi SV giảng dạy trên lớp 01 tiết trong 03 tiết (theo kế hoạch bài dạy) đã tập 

giảng và đã được GVHD góp ý, sửa chữa và chấp thuận. Kế hoạch bài dạy (giáo án) lên lớp 

phải được GVHD duyệt trước 03 ngày. 

đ) Đối với SV ngành Giáo dục Tiểu học: 

- Dự giờ 09 tiết/nhóm (SV có sự chuẩn bị nội dung và thiết kế bài dạy của các tiết dự 

giờ) do GV có kinh nghiệm, dạy giỏi hoặc GVHD thực hiện. Có tổ chức rút kinh nghiệm sau 

mỗi tiết dự giờ.  

- Mỗi SV soạn 04 kế hoạch bài dạy (giáo án) và tập giảng dưới sự chỉ đạo của 

GVHD, sau mỗi giờ tập giảng có rút kinh nghiệm. 

- Giảng dạy trên lớp: Mỗi SV lên lớp giảng dạy 01 tiết trong 04 tiết (theo kế 

hoạch bài dạy đã soạn). GVHD sẽ đánh giá và cho điểm đối với tiết giảng này. Tiết giảng 

trên lớp của SV chỉ được thực hiện khi SV đã tiến hành giảng tập trong nhóm và giáo án đã 

được GVHD góp ý, sữa chữa và duyệt trước thời điểm lên lớp 03 ngày. 

Việc giảng dạy hơn 1 tiết có thể được thực hiện nếu SV tự nguyện và GVHD chấp 

thuận. 

e) Đối với SV ngành Giáo dục Mầm non: 

Kiến tập tập trung 3 – 4 hoạt động. Gồm các hoạt động như: Nhận biết tập nói; 

hoạt động với đồ vật; Âm nhạc; Thể dục; Thơ, truyện… ở độ tuổi nhà trẻ. (Mỗi độ tuổi ít 

nhất 01 hoạt động, do GV mầm non có kinh nghiệm, dạy giỏi hoặc GVHD thực hiện). GV 

cùng các nhóm SV tổ chức rút kinh nghiệm sau mỗi lần dự giờ. Sau đó SV được phân nhóm 

về các nhóm, lớp tiếp tục dự giờ và thực hiện một số công việc ở lớp mình phụ trách theo sự 

phân công của GVHD.    

- Lập kế hoạch hoạt động giáo dục và tổ chức hoạt động (giảng tập): Mỗi SV lập kế 

hoạch và tổ chức ít nhất 03 hoạt động giáo dục trẻ để giảng tập trong nhóm và có GVHD 
nhận xét, rút kinh nghiệm. (không được tập giảng trước các cháu) 
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+ Làm đồ dùng, đồ chơi để phục vụ cho việc tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ. 

+ Thực tập đánh giá về sự phát triển của trẻ. 

+ Thực tập trang trí nhóm lớp. 

- Giảng dạy trên lớp: Mỗi SV chọn kế hoạch tốt nhất để thực tập giảng dạy 01 

hoạt động giáo dục trẻ ở độ tuổi nhà trẻ. GVHD sẽ đánh giá và cho điểm đối với hoạt 

động giảng này. Hoạt động trên lớp của SV chỉ được thực hiện khi SV đã tiến hành giảng tập 

trong nhóm và kế hoạch tổ chức hoạt động đã được GVHD góp ý, sửa chữa và chấp thuận 

trước thời điểm lên lớp  03 ngày. 

Việc tổ chức hơn 01 hoạt động có thể được thực hiện nếu SV tự nguyện và GVHD 
chấp thuận. 

4. Viết bài thu hoạch  

a) Mỗi SV TTSP viết một Báo cáo thu hoạch dưới dạng bài nghiên cứu khoa học về 

nội dung thực tập chủ nhiệm tại khoản 2 hoặc tìm hiểu thực tế giáo dục ở CSTT tại khoản 1, 

Điều này. Báo cáo thu hoạch có độ dài ít nhất 15 trang (đánh máy vi tính), được trình bày 

một mặt trên khổ giấy A4; theo mẫu quy định của Trường Đại học Phú Yên. 

b) Nhóm SV họp nhận xét, góp ý kiến. 

c) GVHD thực tập chủ nhiệm chấm, cho điểm Báo cáo thu hoạch của SV và trực 

tiếp nộp Báo cáo thu hoạch này cho Trưởng ban Ban Chỉ đạo CSTT trước khi kết thúc đợt 

thực tập 02 ngày (Báo cáo thu hoạch phải có chữ ký xác nhận của Trưởng ban Ban Chỉ đạo 

và đóng dấu của CSTT). 

  d) Cuối đợt, Ban Chỉ đạo CSTT chọn và giới thiệu 01 Báo cáo thu hoạch tốt nhất để 

Trường Đại học Phú Yên chấm và xét khen thưởng. 

Điều 14. Đánh giá kết quả TTSP 1 

1. Đối với SV các ngành đào tạo GV phổ thông (bao gồm Giáo dục Tiểu học và 

Trung học) 

a) Các nội dung TTSP1 của SV phải được đánh giá, xếp loại theo quy định hướng 

dẫn. 

b) GVHD thực tập giảng dạy chịu trách nhiệm đánh giá và quyết định điểm thực tập 

giảng dạy.  

c) GVHD thực tập chủ nhiệm chịu trách nhiệm đánh giá, quyết định điểm thực tập 

chủ nhiệm và Báo cáo thu hoạch. 

d) Điểm Ý thức tổ chức kỷ luật do SV tự đánh giá, xếp loại, sau đó nhóm SV bình 

xét; GVHD thực tập chủ nhiệm đánh giá, xếp loại và cho điểm. 

đ) Điểm tổng hợp TTSP1 của SV là điểm trung bình cộng các nội dung thực tập: 

Giảng dạy (GD) hệ số 1, Chủ nhiệm lớp (CNL) hệ số 2, Báo cáo thu hoạch (BCTH) hệ số 1 

và Ý thức tổ chức kỷ luật (TCKL) hệ số 1. 

 

 Điểm TTSP1 = (GD + CNL x 2 + BCTH + TCKL) : 5  
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 2. Đối với SV ngành Giáo dục Mầm non 

a) Điểm Ý thức tổ chức kỷ luật: Do SV TTSP tự nhận xét và chấm điểm xếp loại, sau 

đó nhóm SV TTSP bình xét và chấm điểm xếp loại. Dựa trên kết quả đó và thực tế hoạt 

động của SV cơ sở TTSP sẽ nhận xét, đánh giá điểm và xếp loại cho mỗi một SV. 

b) Điểm Báo cáo thu hoạch: Ban Chỉ đạo TTSP trường phối hợp cùng với GVHD 

thực tập chủ nhiệm tổ chức đánh giá, chấm điểm và xếp loại. 

c) Mỗi SV phải được đánh giá kết quả thực tập bằng điểm số các nội dung: điểm 

giảng dạy (KT1) hệ số 1, điểm tổ chức hoạt động chăm sóc trẻ (KT2) hệ số 2, điểm Báo cáo 

thu hoạch (KT3) hệ số 1, điểm đánh giá Ý thức tổ chức kỷ luật (KT4) hệ số 1, điểm chủ 
nhiệm lớp (KT5) hệ số 1. 

 Điểm TTSP1 = (KT1 + (KT2 x 2) + KT3 + KT4 + KT5) : 6  

 

Chương III 
THỰC TẬP SƯ PHẠM 2 

 

Điều 15. Mục tiêu của Thực tập sư phạm 2 

1. Giúp SV sư phạm nâng cao nhận thức về vai trò của giáo dục trong sự nghiệp công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, nắm vững những quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của 

người GV, trên cơ sở đó phấn đấu trở thành GV giỏi. 

2. Tạo điều kiện cho SV sư phạm chủ động, sáng tạo trong việc vận dụng kiến thức 

đã học và rèn luyện các kỹ năng giáo dục và dạy học trong thực tế, từ đó hình thành năng lực 

sư phạm. 

3. Kết quả TTSP 2 là một trong những điều kiện để SV được công nhận tốt nghiệp. 

4. Giúp các cơ sở đào tạo GV, các cấp quản lý giáo dục đánh giá chất lượng đào tạo 

GV, từ đó đề xuất phương hướng nâng cao chất lượng đào tạo, sử dụng và bồi dưỡng GV. 

Điều 16. Thời lượng và phương thức tổ chức Thực tập sư phạm 2 

1. Thời lượng TTSP 2 thể hiện trong các chương trình đào tạo và được triển khai thực 

hiện theo Kế hoạch đào tạo năm học. 

2. Phương thức tổ chức 

Sinh viên tham gia TTSP được tổ chức thành lập theo Đoàn TTSP, mỗi Đoàn gồm 

SV của một hoặc nhiều ngành đào tạo. Đối với mỗi Đoàn TTSP, Nhà trường sẽ cử một SV 

làm đại diện và thực hiện theo phương thức gửi thẳng. 

Điều 17. Nội dung TTSP 2 

Trong thời gian TTSP 2, SV phải thực hiện và hoàn thành các nội dung sau: 

1. Tìm hiểu thực tế giáo dục 

a) Nghe 03 báo cáo với các nội dung: 

- Báo cáo của lãnh đạo xã/phường về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội và đặc biệt là 

phong trào giáo dục ở địa phương. 
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- Báo cáo của CSTT về truyền thống, tổ chức và hoạt động, công tác dạy học, tình 

hình giáo dục của CSTT, sự kết hợp giữa 3 môi trường giáo dục… 

- Báo cáo của Ban Chấp hành Đoàn về hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ 

Chí Minh và Sao Nhi đồng. 

b) Tìm hiểu về tình hình hoạt động của CSTT. Cụ thể như: 

- Cơ cấu tổ chức; tình hình đội ngũ GV, tình hình HS của CSTT và hội phụ huynh 

HS; 

- Nhiệm vụ trọng tâm, các chủ đề giáo dục tiến hành trong năm, các chương trình 

hành động của CSTT; 

- Kế hoạch giảng dạy của tổ chuyên môn, của CSTT trong thời gian thực tập;  

c) Nghiên cứu chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, chương trình dạy học bộ 

môn và tình hình thực hiện chương trình. 

2. Thực tập công tác chủ nhiệm 

a) Đối với SV ngành đào tạo GV phổ thông (bao gồm Giáo dục Tiểu học và Trung 

học) 

Thực tập chủ nhiệm được tổ chức theo nhóm từ 2-3 SV tại một lớp (có GV chủ nhiệm 

hướng dẫn, tuỳ theo điều kiện thực tế của CSTT). 

Nội dung thực tập chủ nhiệm tập trung chủ yếu việc giáo dục cho HS về tư tưởng, 

chính trị, đạo đức, xây dựng nề nếp học tập, xây dựng tập thể lớp và giáo dục HS cá biệt, 

GD ý thức lao động, ý thức lựa chọn ngành nghề… Các hoạt động chính của SV về thực tập 

chủ nhiệm là: 

- Dự các buổi sinh hoạt lớp do GV chủ nhiệm chủ trì, các buổi sinh hoạt của Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh/Đội – Sao nhi đồng chủ trì và các buổi sinh hoạt ngoại khóa, văn thể 
mỹ do GV bộ môn chủ trì. Sau mỗi buổi dự có tổ chức rút kinh nghiệm. 

- Trực tiếp tham gia làm chủ nhiệm ở một lớp: Xây dựng kế hoạch công tác chủ 

nhiệm mỗi tuần và cho cả đợt; theo dõi tình hình HS về đạo đức, học tập, sức khỏe, sinh hoạt 

của lớp, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của Đội/của Sao Nhi đồng có ghi chép nhận xét và tổ 

chức rút kinh nghiệm. 

- Tìm hiểu tình hình HS trong lớp, tham gia tổ chức các buổi sinh hoạt chủ nhiệm, 

giúp đỡ HS cá biệt…  

  - Tham gia hướng dẫn sinh hoạt Đoàn TNCS Hồ Chí Minh/Đội, các buổi lao động, 

văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi, tham quan, cắm trại ở trường phổ thông. 

  - Thăm hỏi gia đình HS, đặc biệt là những HS giỏi, HS có hoàn cảnh khó khăn hoặc 

cá biệt (nếu thấy cần thiết). 

b) Đối với SV ngành đào tạo GV mầm non 

Thực tập chủ nhiệm được tổ chức theo nhóm từ 3-4 SV tại một lớp (có GV mầm non 

hướng dẫn, tùy theo điều kiện thực tế của CSTT). 

Nội dung thực tập chủ nhiệm tập trung chủ yếu việc giáo dục đạo đức, ý thức, nề nếp 
học tập, xây dựng tập thể lớp ... Các hoạt động chính của SV về thực tập chủ nhiệm là: 
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- Quan sát toàn diện các hoạt động của GV chủ nhiệm trong công tác giáo dục và 

chăm sóc trẻ trong thời gian thực tập. 

- Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm cho cả đợt TTSPTN từng tuần, từng ngày. 

- Nắm vững tình hình trẻ trong lớp, có kế hoạch quan tâm giúp đỡ một số trẻ cá biệt. 

- Tham gia luyện tập các hoạt động: đón và trả trẻ, giao tiếp với phụ huynh về tình 

hình của trẻ theo kế hoạch được phân công. 

- Tập làm công tác chủ nhiệm lớp, xử lý mọi công việc của một GV chủ nhiệm trong 

một ngày có GVHD giám sát và đánh giá vào cuối đợt. 

Ngoài công tác chủ nhiệm, SV có thể được giao một số hoạt động khác như: nữ công, 
văn nghệ, TDTT, tổ chức tham quan nhân các ngày lễ, hội… trong phạm vi lớp chủ nhiệm 

hay CSTT. 

3. Thực tập công tác giảng dạy 

a) Đối với SV ngành đào tạo GV phổ thông (bao gồm Giáo dục Tiểu học và Trung 

học) 

- Dự tất cả các buổi sinh hoạt chuyên môn của tổ chuyên môn để tìm hiểu, theo dõi 

các hoạt động chuyên môn… 

- Lập kế hoạch thực tập giảng dạy (dự giờ, tập giảng, lên lớp,…) cho cả đợt, từng 

tuần và từng ngày.  

- Dự giờ 02 tiết dạy mẫu/nhóm (SV phải có sự chuẩn bị nội dung, thiết kế bài dạy 

trước khi dự giờ) do GV có kinh nghiệm, dạy giỏi hoặc GVHD thực hiện. Có tổ chức rút 

kinh nghiệm sau mỗi tiết dự giờ.  

- Thiết kế bài dạy (soạn giáo án), chuẩn bị đồ dùng dạy học, tập giảng có nhóm SV 

thực tập và GVHD tham dự. Sau mỗi giờ tập giảng có rút kinh nghiệm, đề xuất để hoàn 
thiện bài giảng.  

- Giảng dạy trên lớp: Mỗi SV lên lớp giảng dạy 05 tiết (theo giáo án đã soạn). 

GVHD giảng dạy sẽ đánh giá và cho điểm, xếp loại đối với các tiết giảng. SV chỉ được 

giảng dạy để đánh giá khi giáo án đã được GVHD giảng dạy góp ý, sửa chữa và duyệt trước 

khi thực hiện là 3 ngày. 

b) Đối với SV ngành Giáo dục Mầm non  

- Dự tất cả các buổi sinh hoạt chuyên môn của tổ chuyên môn ở trường mầm non. 

- Lập kế hoạch thực tập giảng dạy (dự giờ, tập giảng, lên lớp…) cho cả đợt, từng tuần 

và từng ngày.  

- Làm đồ dùng, đồ chơi; rèn kỹ năng sử dụng và bảo quản các trang thiết bị của lớp 

thực tập.  

- Thực tập đánh giá về sự phát triển của trẻ. 

- Thực tập trang trí nhóm lớp. 

- Kiến tập tập trung 3 – 4 hoạt động/nhóm SV. Gồm các hoạt động giáo dục như: 

hoạt động học, hoạt động góc, hoạt động ngoài trời…  ở độ tuổi mẫu giáo.  
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Mỗi độ tuổi ít nhất 1 hoạt động, do GV mầm non có kinh nghiệm, dạy giỏi hoặc 

GVHD thực hiện). GV cùng các nhóm SV tổ chức rút kinh nghiệm sau mỗi lần dự giờ.  

- Kiến tập theo nhóm thực tập: Kiến tập toàn diện các hoạt động giáo dục trẻ ở độ tuổi 

mẫu giáo. 

- Lập kế hoạch hoạt động giáo dục và tổ chức các hoạt động (giảng tập): Mỗi SV 

lập kế hoạch và tổ chức ít nhất 03 hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo để giảng tập trong 

nhóm và có GVHD nhận xét, đánh giá rút kinh nghiệm (không được tập giảng trước các 

cháu). 

- Rèn luyện kỹ năng đánh giá sự phát triển của trẻ ở độ tuổi mẫu giáo, năng lực đánh 
giá và tự đánh giá các hoạt động chuyên môn của bản thân, đồng nghiệp.  

- Tham gia các hoạt động chuyên môn và ngoại khóa của CSTT. 

- Giảng dạy trên lớp:  

+ Đối với trình độ đại học: Mỗi SV thực tập giảng dạy 03 hoạt động trên lớp. 

GVHD sẽ đánh giá và cho điểm đối với hoạt động giảng này. SV chỉ được giảng dạy để 

đánh giá khi giáo án đã được GVHD giảng dạy góp ý, sữa chữa và duyệt trước khi thực hiện 

là 3 ngày. 

+ Đối với trình độ cao đẳng: Mỗi SV thực tập giảng dạy 02 hoạt động trên lớp. 

GVHD sẽ đánh giá và cho điểm đối với hoạt động giảng này. SV chỉ được giảng dạy để 

đánh giá khi giáo án đã được GVHD giảng dạy góp ý, sữa chữa và duyệt trước khi thực hiện 

là 3 ngày. 

* Kiểm tra toàn diện cuối đợt (Phụ lục 10) 

Mỗi SV được kiểm tra đánh giá toàn diện vào cuối đợt. Nội dung được Ban Chỉ đạo 

TTSP cấp trường lên kế hoạch và tổ chức, gồm hai nội dung: phần thực hành tổ chức 01 hoạt 
động giáo dục trẻ cụ thể ở độ tuổi mẫu giáo và phần trả lời câu hỏi (SV bốc thăm đề). Điểm 

đánh giá do hai GV thực hiện.  

*Lưu ý: Hoạt động kiểm tra cuối đợt không được lặp lại dạng hoạt động đã thực hiện 

lấy điểm kiểm tra quá trình. 

4. Viết báo cáo thu hoạch 

a) Mỗi SV thực tập sư phạm viết một Báo cáo thu hoạch dưới dạng bài nghiên cứu 

khoa học về nội dung thực tập công tác giảng dạy tại khoản 3, Điều này. Báo cáo thu hoạch 

có độ dài ít nhất 15 trang (đánh máy vi tính), được trình bày một mặt trên khổ giấy A4; theo 

mẫu quy định của Trường Đại học Phú Yên. 

b) Nhóm SV họp nhận xét, góp ý kiến. 

c) GVHD thực tập giảng dạy chấm, cho điểm Báo cáo thu hoạch của SV và trực 

tiếp nộp Báo cáo thu hoạch này cho Trưởng ban Ban Chỉ đạo CSTT trước khi kết thúc đợt 

thực tập 02 ngày (Báo cáo thu hoạch phải có chữ ký xác nhận của Trưởng ban Ban Chỉ đạo 

và đóng dấu của CSTT). 

  d) Cuối đợt, Ban Chỉ đạo CSTT chọn và giới thiệu 01 Báo cáo thu hoạch tốt nhất để 
Hội đồng khoa học Trường Đại học Phú Yên chấm và xét khen thưởng. 
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Điều 18. Đánh giá kết quả TTSP 2 

1. Đối với SV các ngành đào tạo GV phổ thông (bao gồm Giáo dục Tiểu học và 

Trung học) 

a) Điểm thực tập giảng dạy: là trung bình cộng của điểm các phiếu điểm giảng dạy do 

GVHD chấm; 

b) Điểm thực tập chủ nhiệm: do GVHD thực tập chủ nhiệm chịu trách nhiệm đánh 

giá, dựa trên kế hoạch chủ nhiệm, sinh hoạt tiết chủ nhiệm và mức độ thực hiện kế hoạch 

chủ nhiệm đã đề ra; 

c) Điểm Ý thức tổ chức kỷ luật do SV tự đánh giá, xếp loại, sau đó nhóm SV bình 
xét; GVHD thực tập chủ nhiệm đánh giá, xếp loại và cho điểm. 

d) Điểm Báo cáo thu hoạch do GVHD thực tập giảng dạy chấm. 

đ) Điểm tổng hợp TTSP2 của SV là điểm trung bình cộng các nội dung thực tập: 

Giảng dạy (GD) hệ số 3, Chủ nhiệm lớp (CNL) hệ số 2, Báo cáo thu hoạch (BCTH) hệ số 2 

và Ý thức tổ chức kỷ luật (TCKL) hệ số 1. 

 

 Điểm TTSP2 = (GD x 3 + CNL x 2 + BCTH  x 2+ TCKL) : 8  

 
 2. Đối với SV ngành Giáo dục Mầm non 

a) Điểm Ý thức tổ chức kỷ luật: Do SV TTSP tự nhận xét và chấm điểm xếp loại, sau 

đó nhóm SV TTSP bình xét và chấm điểm xếp loại. Dựa trên kết quả đó và thực tế hoạt 

động của SV CSTT sẽ nhận xét, đánh giá điểm và xếp loại cho mỗi SV. 

b) Điểm Báo cáo thu hoạch do GVHD thực tập giảng dạy chấm. 

c) Mỗi SV phải được đánh giá kết quả thực tập bằng điểm số các nội dung: điểm 

giảng dạy (KT1) hệ số 2, điểm tổ chức hoạt động chăm sóc trẻ (KT2) hệ số 1, điểm Báo cáo 

thu hoạch (KT3) hệ số 2, điểm đánh giá Ý thức tổ chức kỷ luật (KT4) hệ số 1, điểm chủ 

nhiệm lớp (KT5) hệ số 1, điểm kiểm tra cuối đợt (KT6) hệ số 3. 
 

 Điểm TTSP2 = (KT1 x 2 + KT2 + KT3 x 2 + KT4 + KT5  + KT6 x 3) : 10  

 

Chương IV 
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN 

 

Điều 19. Nhiệm vụ và quyền hạn của CSTT 

1. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo cơ sở TTSP 

a) Đón tiếp, tạo điều kiện thuận lợi về tinh thần và vật chất cho SV TTSP.  

b) Tổ chức cho SV tìm hiểu tình hình kinh tế - xã hội của địa phương và của CSTT. 

c) Cử GV có năng lực, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm hướng dẫn TTSP (Là 

những GV đã hết thời gian tập sự). 
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d) Lập kế hoạch hướng dẫn SV thực tập, xác định yêu cầu, nội dung từng mặt hoạt 

động, lập tiến trình biểu và các giải pháp tổ chức thực hiện. 

đ) Quản lý SV trong thời gian TTSP; xác nhận, cho phép SV vắng mặt khi có lý do 

chính đáng.  

e) Đánh giá, xếp loại, nhận xét SV khi kết thúc đợt TTSP. 

g)  Đề nghị khen thưởng SV có thành tích, kỷ luật SV vi phạm nội quy, quy chế TTSP. 

h) Tổ chức tổng kết TTSP để rút kinh nghiệm cho năm sau.  

i) Báo cáo kết quả; lập hồ sơ TTSP của Đoàn TTSP và của từng SV gởi cho Trường 

Đại học Phú Yên sau khi kết thúc đợt TTSP. 

2. Nhiệm vụ của GVHD  

a) Hướng dẫn SV TTSP theo sự phân công của Ban Chỉ đạo cơ sở TTSP và theo Kế 

hoạch TTSP của Trường Đại học Phú Yên. 

b) Nêu cao tinh thần gương mẫu, ý thức trách nhiệm, tôn trọng và tạo điều kiện thuận 

lợi cho SV phát huy tính sáng tạo trong quá trình TTSP. 

c) Giúp SV tìm hiểu, nắm vững đường lối, quan điểm giáo dục của Đảng và thực tế 

giáo dục địa phương, làm quen với các nhiệm vụ của người GV. 

d) Ký duyệt kế hoạch thực tập, kế hoạch giảng dạy (kế hoạch và tổ chức hoạt động) 

của SV; nhận xét, đánh giá kết quả TTSP của SV theo nhiệm vụ được phân công. 

đ) Trao đổi kinh nghiệm với SV về TTSP, góp ý và bồi dưỡng cho SV về phương 

pháp dạy học, việc tổ chức các hoạt động giáo dục và dạy học. 

e) Đánh giá kết quả TTSP của SV đảm bảo tính khách quan, công bằng. 

Điều 20. Nhiệm vụ và quyền hạn của Đại diện sinh viên đoàn TTSP 

1. ĐDSV có trách nhiệm đi tiền trạm TTSP (trước thời gian đoàn TTSP đến CSTT, ít 
nhất 2 tuần) để liên hệ các điều kiện sinh hoạt, ăn, ở… cho đoàn thực tập; 

2. Đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ, yêu cầu chuyên môn, nội 

quy, quy định TTSP của các SV TTSP trong đoàn; 

3. Chăm lo sinh hoạt chung của đoàn tại cơ sở TTSP. Nắm thông tin về địa chỉ tạm 

trú của SV trong đoàn và báo cáo với Ban Chỉ đạo TTSP các CSTT.  

4. Duy trì sinh hoạt đoàn (ít nhất 1 lần/tuần), tổng hợp tình hình của đoàn trong tuần; 

nắm bắt những nguyện vọng, đề xuất… của SV trong đoàn và báo cáo với Ban Chỉ đạo 

TTSP của CSTT để có hướng giải quyết; 

5. Kịp thời báo cáo với Ban Chỉ đạo TTSP Trường Đại học Phú Yên những trường 

hợp đặc biệt xảy ra trong đoàn như: SV vi phạm Nội quy và Quy chế thực tập, ốm đau, tai 

nạn, mất cắp. 

6. ĐDSV không được che giấu, báo cáo sai hoặc cố tình làm chậm trễ thông tin về 

những sự việc xảy ra trong đoàn thực tập. Nếu có những sai phạm, tùy theo mức độ, Ban Chỉ 

đạo TTSP sẽ có biện pháp xử lý thích hợp; 
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7. Cuối đợt TTSP, ĐDSV nhận từ Ban Chỉ đạo CSTT hồ sơ thực tập của đoàn (hồ sơ 

chung của đoàn TTSP và hồ sơ của từng cá nhân SV trong đoàn thực tập) và có trách nhiệm 

chuyển về Phòng Đào tạo Trường Đại học Phú Yên đúng thời gian quy định (muộn nhất là 2 

ngày sau khi kết thúc đợt TTSP); 

8. ĐDSV không có quyền hạn trong việc tổ chức, chỉ đạo, đánh giá các hoạt động của 

đoàn tại CSTT. 

9. Cuối đợt TTSP, hoạt động của ĐDSV được Ban Chỉ đạo CSTT xem xét, đánh giá 

và tham khảo khi xếp loại ý thức tổ chức kỷ luật, đánh giá kết quả thực tập và khen thưởng; 

10. Được hưởng phụ cấp kinh phí theo chế độ (theo Quy định của Trường Đại học 
Phú Yên); 

11. ĐDSV được tham gia các cuộc họp với Ban Chỉ đạo CSTT về công tác TTSP 

trong đợt thực tập; 

12. Được đại diện tham gia các Hội nghị triển khai TTSP, Hội nghị tổng kết TTSP. 

Điều 21. Nhiệm vụ của sinh viên TTSP 

1. Nghiêm túc chấp hành nội quy, quy định TTSP; thực hiện đúng và có chất lượng 

các nội dung TTSP theo kế hoạch của Trường Đại học Phú Yên, theo hướng dẫn của Ban 

Chỉ đạo cơ sở TTSP và GV hướng dẫn TTSP.   

2. Trong thời gian TTSP, SV phải thực hiện các nhiệm vụ như GV của cơ sở TTSP; 

Khi vắng mặt phải có lý do chính đáng và phải được sự đồng ý của Trưởng ban Ban Chỉ đạo 

CSTT bằng văn bản (có Giấy xin phép). 

3. Có quan hệ tốt với GV, viên chức, HS và nhân dân địa phương; thể hiện hành vi 

văn minh, lịch sự trong các quan hệ với CSTT và địa phương. 

4.  Có quyền khiếu nại kết quả TTSP của cá nhân hoặc của Đoàn TTSP (nếu thấy cần 
thiết) với Ban Chỉ đạo cơ sở TTSP hoặc Ban Chỉ đạo TTSP cấp trên. 

 

Chương V 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 22. Đối với những vấn đề phát sinh ngoài phạm vi Quy định này, có thể đề xuất 

riêng để Hiệu trưởng xem xét, quyết định. Trong quá trình thực hiện, Quy định này có thể 

được bổ sung, sửa đổi đề phù hợp với tình hình thực tế. 

Điều 23. Quy định này áp dụng đối với sinh viên các ngành đào tạo giáo viên khóa 

tuyển sinh từ năm 2021 trở về sau./. 
 

 HIỆU TRƯỞNG  

 
 

 
 

TS. Trần Lăng  
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