
Tập huấn và chia sẻ kinh nghiệm dạy học trực tuyến 

Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL) năm 2021 

Nhằm tăng cường năng lực giảng dạy trực tuyến  năm học 2021-2022  

trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp và hỗ trợ hoạt động thiết kế 

đánh giá môn học trực tuyến đáp ứng Chuẩn đầu ra môn học của toàn thể  

giảng viên của Trường Đại học Kinh tế; Triển khai kế hoạch thực hiện Đề án  

Giáo dục 4.0 năm 2021; Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám hiệu; 

Ban điều hành Đề án GD 4.0 của Trường Đại học Kinh tế -Luật  

(Phòng Đào tạo là thường trực) kết hợp với Phòng Khảo thí & ĐBCL và  

Phòng Công nghệ thông tin đã tổ chức Khóa tập huấn và chia sẻ kinh nghiệm  

dạy học trực tuyến qua hệ thống UEL E-Learning kéo dài trong hai ngày  

13-14/10/2021. 

Sáng ngày 13/10/2021, buổi tập huấn do Ban điều hành Đề án GD 4.0  

của UEL (Phòng Đào tạo thường trực) phụ trách đã thu hút được 64 thầy cô tham 

gia xuyên suốt. 

 

  

Ban tổ chức buổi tập huấn trân trọng được đón tiếp sự hiện diện của 

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng – Hiệu trưởng nhà trường, Trưởng Ban Chỉ đạo  

khóa tập huấn, tham dự và phát biểu khai mạc.  

 



TS Nguyễn Thanh Trọng – Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng Ban điều hành 

Đề án Giáo dục 4.0, báo cáo “Những quy định và yêu cầu khi triển khai giảng 

dạy trực tuyến ở bậc đại học” 

 

 

TS Nguyễn Tấn Đại – Trưởng đại diện Văn phòng AUF tại TP.HCM,  

tham gia báo cáo tại buổi tập huấn với nội dung “Vận dụng tiêu chuẩn chất lượng 

khóa học trực tuyến quốc tế trong đào tạo đại học tại Việt Nam”. 

 

 

 

  



ThS Trần Thị Ánh – Giảng viên khoa HTTT quản lý, thành viên Ban  

điều hành Đề án Giáo dục 4.0, báo cáo “Kinh nghiệm thực tiễn triển khai  

hoạt động giảng dạy trực tuyến tại khoa Hệ thống thông tin của UEL” 

 

  

Sau khi nghe các nội dung báo cáo, các thầy cô đã tham gia thảo luận và 

chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy. 

 

Hình ảnh ThS Tô Thị Thanh Trúc- Phó Trưởng Khoa Tài chính – Ngân hàng, 

 tham gia tập huấn – đặt câu hỏi với các báo cáo viên 

 



Kết thúc buổi tập huấn chia sẻ kinh nghiệm 

 

  

  

Nguồn: Ban tổ chức khóa tập huấn (2021) 


