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THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Về việc tuyển sinh lớp bồi dưỡng giáo viên dạy môn Lịch sử và Địa lí ở trường THCS

 

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng bồi dưỡng giáo viên dạy môn Lịch sử và Địa lí ở
trường Trung học cở sở cụ thể như sau:

Đối tượng tuyển sinh:

- Đối tượng 1: Người đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng ngành Sư phạm Lịch sử hoặc tốt nghiệp cao đẳng các ngành sư
phạm song môn trong có 1 môn là Lịch sử.

- Đối tượng 2: Người đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng ngành Sư phạm Địa lí hoặc tốt nghiệp cao đẳng các ngành sư
phạm song môn trong có 1 môn là Địa lí.
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Mọi chi tiết xin liên hệ : Trung tâm Đào tạo – Bồi dưỡng thường xuyên, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 Xuân
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