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THÔNG BÁO 

V/v chiêu sinh khóa bồi dưỡng: Kỹ năng tư vấn dành cho cố vấn học tập 

 

1. Mục tiêu  

Khóa học trang bị cho học viên một số kiến thức cơ bản về tư vấn của cố vấn học tập; 

phân tích, giải thích được nguyên nhân của những vấn đề thường gặp trong tiến trình tư vấn 

cho sinh viên của cố vấn học tập; vận dụng để đưa ra các phương thức giải quyết vấn đề mà 

sinh viên thường gặp; qua đó, học viên thực hành tư vấn cho các trường hợp cụ thể.  

2. Đối tượng tham dự 

Giảng viên, viên chức khối quản lý làm nhiệm vụ cố vấn học tập và tư vấn viên. 

3. Nội dung chương trình, đơn vị đào tạo 

 Chương trình học: theo Syllabus đính kèm. 

 Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh.  

4. Thời gian, địa điểm học 

 Thời gian: Buổi sáng và chiều các ngày 25 và 26/12/2018 (4 buổi học). Thời gian học 

buổi sáng từ 8h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 16h30. 

 Địa điểm: Phòng học tại cơ sở A (sẽ thông báo sau). 

5. Hỗ trợ và bồi hoàn kinh phí bồi dưỡng 

UEH hỗ trợ 100% kinh phí bồi dưỡng. Viên chức không đạt chứng chỉ sẽ bồi hoàn 

kinh phí bồi dưỡng theo quy định của UEH. Học viên được cấp chứng chỉ khi tham dự tối 

thiểu 03 buổi học và hoàn thành các yêu cầu của khóa học.    

Viên chức tham dự, vui lòng đăng ký theo đơn vị. Danh sách đăng ký vui lòng gửi về 

Phòng Nhân sự (Ms. Hồng Phượng,  phuongnth@ueh.edu.vn -  38229272 (Ext. 15) -  

0382 522 688) chậm nhất ngày 20 tháng 12 năm 2018 (thứ Năm) để Phòng tổng hợp và tiến 

hành tổ chức khóa bồi dưỡng./- 

 

 

Nơi nhận:  
- Portal UEH; 

- Các đơn vị thuộc Trường; 

- Lưu: VT, NHSU. 
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