
 
 
 

Phụ lục II 

Mẫu phiếu đăng kí và thuyết minh  

(Kèm theo công văn số         /ĐBCL-HTGD ngày      tháng      năm 2021 của  

Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục) 

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TÊN ĐƠN VỊ…. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                   

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ 

GIẢI THƯỞNG ĐỔI MỚI GIẢNG DẠY TẠI ĐHQGHN NĂM 2021 

 

I. Thông tin về tác giả  

Họ và tên tác giả/ đại diện nhóm tác giả: .............................................................  

Đơn vị công tác: ...................................................................................................  

Lĩnh vực chuyên môn: ..........................................................................................  

Năm sinh: ............................................ ; Giới tính:  ..............................................  

Địa chỉ liên hệ:......................................................................................................  

 .............................................................................................................................. 

 ..............................................................................................................................  

Điện thoại: .......................................... ; Email: ....................................................  

(Nếu là nhóm dự thi thì có thêm thông tin của các thành viên, các thông tin 

của các thành viên khác tương tự như với đại diện nhóm tác giả) 

Thành viên 1: ................................................  Vai trò trong nhóm:  ......................  

Thành viên 2: ................................................  Vai trò trong nhóm:  ......................  

Thành viên 3: ................................................  Vai trò trong nhóm:  ......................  

Thành viên 4: ................................................  Vai trò trong nhóm:  ......................  

Thành viên 5: ................................................  Vai trò trong nhóm:  ......................  

Kinh nghiệm giảng dạy và thế mạnh của tác giả/nhóm tác giả thực hiện:  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….... 

  

II. Thông tin về hạng mục đăng ký 

 Tên học phần:  ......................................................................................................... 

.................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

Hạng mục đăng ký (đánh dấu X vào hạng mục lựa chọn) 

 Hạng mục 1: Tổ chức giảng dạy học phần xuất sắc trên hệ thống quản lý 

học tập trực tuyến (LMS) (The Best Courses on LMS). 



 

 

2 

 Hạng mục 2: Xây dựng video bài giảng xuất sắc nhất (Best Practices in 

Creating Video Lessons for Online Learning). 

 Hạng mục 3: Tổ chức hoạt động kiểm tra – đánh giá trực tuyến xuất sắc 

nhất (Best Practices in Student Assessment for Online Learning). 

 Hạng mục 4: Kết hợp các công cụ trực tuyến để tổ chức giảng dạy hiệu 

quả (Best Practices in Using Online Tools for Teaching and Learning). 

 Hạng mục 5: Tổ chức nguồn học liệu xuất sắc trên hệ thống quản lý học 

tập trực tuyến (Best Practices in Building Online Learning Resources). 

III. Điều khoản thực hiện 

 A. Quyền tác giả thuộc về giảng viên/nhóm giảng viên tham gia dự thi. 

 B. Tác giả/nhóm tác giả chịu trách nhiệm về quyền sở hữu trí tuệ của hạng 

mục đăng ký dự thi (nếu có). 

C. Ban Tổ chức được quyền lưu trữ và sử dụng sản phẩm, hình ảnh liên quan 

đến sản phẩm của hạng mục đăng ký dự thi với mục đích truyền thông cho Cuộc thi. 

 D. Sau khi kết thúc cuộc thi, Trung tâm Hỗ trợ Giảng dạy được quyền sử 

dụng các sản phẩm của hạng mục đăng kí dự thi để phục vụ các hoạt động tập huấn, 

hỗ trợ giảng viên đổi mới giảng dạy trong ĐHQGHN. 

IV. Cam kết 

Sản phẩm của hạng mục đăng ký dự thi gắn với học phần mà tôi được giao 

phụ trách hoặc tham gia giảng dạy thuộc chương trình đào tạo của đơn vị. 

 

 

Xác nhận của Khoa…. 

Khoa……….. cam kết đây là kết quả thực 

hiện của giảng viên/nhóm giảng viên và 

tạo điều kiện để giảng viên/ nhóm giảng 

viên tham gia Giải thưởng trên. 

(Đại diện BCN Khoa ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

  

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2021 

Người đăng ký 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 


