
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                  ĐƠN ĐĂNG KÝ  

              LỚP BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH  

                     NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN 

              Kính gửi: Hiệu trƣởng Trƣờng Đại học Phú Yên. 

 

1.Họ và tên:............................................................................Nam:               Nữ: 

2. Ngày, tháng, năm sinh: ..................................................Nơi sinh: .................. .............. 

3. Địa chỉ thường trú:………………………………………. Điện thoại:……………… … 

4. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: …………………………………..………………….. 

5. Chức danh nghề nghiệp: ........................................ Hạng :.............................................. 

- Email :…………………………………………………………………………………… 

6. Đơn vị công tác:  .................................................................................................. ……… 

7. Chức danh nghề nghiệp đăng ký học : 

* Giáo viên THPT :   - Hạng I :                  -  Hạng II :                 - Hạng III :  

* Giáo viên THCS :   - Hạng I :                  -  Hạng II :                 - Hạng III :  

* Giáo viên TH :        - Hạng I :                  -  Hạng II :                 - Hạng III :  

* Giáo viên MN :       - Hạng I :                   -  Hạng II :                 - Hạng III :  

 

Tôi viết đơn này kính đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Phú Yên cho tôi 

đăng ký học lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên do quý 

trường tổ chức. 

Tôi xin chấp hành các nội quy, quy định của Trường liên quan đến khóa học. 

 

Ghi chú: Hồ sơ đính kèm:  

   - Đơn đăng ký học; 

   - Bản sao Bằng tốt nghiệp cao nhất (công chứng);            

   - Bản sao CMND (công chứng); 

   - 01 ảnh 3 x 4 (ghi rõ thông tin phía sau ảnh). 

                                           

......................, ngày....... tháng......... năm 20...... 

 

 Ngƣời viết đơn 

 (Ký, ghi rõ họ tên)  

 

 

 

Ảnh 

3 x 4 

  



 

UBND TỈNH PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

       
 

 

    

GIẤY XÁC NHẬN 

TÌM HIỂU THỰC TẾ GIÁO DỤC 
 

  

 Hiệu trưởng Trường:.............................................................................................................................................. 

 Xác nhận học viên: ................................................................................................................................................ 

 Học viên lớp: Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

giáo viên………………. Hạng . 

 Địa điểm bồi dưỡng: Trường Đại học Phú Yên 

 Trong thời gian: từ ngày        tháng      năm 20…..., đến ngày     tháng    năm 20……; 

Ông (bà) .............................................................................................................................. đã: 

 Hoàn thành nhiệm vụ tìm hiểu thực tế tại cơ sở giáo dục. 

 Không hoàn thành nhiệm vụ tìm hiểu thực tế tại cơ sở giáo dục.                                                                  

  

 

                        

                                                                                                       HỌC VIÊN 

                                                                                                         (Ký và ghi rõ họ tên)  

 

 

 

 

         ………….................,ngày      tháng      năm 20……..   

                              HIỆU TRƢỞNG 

 

   

 


