
 

LỊCH LÀM VIỆC KHOA KHXHNV 

Tuần thứ 23 (Từ ngày 3/6/2019 đến ngày 9/6/2019) 

 

Thời gian 
Nội dung 

Thành phần Địa điểm 

Thứ hai, ngày 03/6/2019 

8 giờ 00 

Phó Hiệu trưởng Hoàng Trọng 

Quyền chủ trì họp kiểm tra 

công tác tổ chức Hội thảo 

khoa học "Sơn Nam với văn 

học và văn hóa Nam bộ" 

 - Lãnh đạo khoa Khoa học 

xã hội và nhân văn. 
Phòng họp 2 

8 giờ 00 Họp lãnh đạo khoa mở rộng 

- Lãnh đạo khoa; 

- GĐ/PGĐ CTĐT; 

- Thư ký CTĐT; Thư ký 

khoa; 

- Tổ trưởng tổ công đoàn; 

- Tổ trưởng tổ Đảng; 

- Trợ lý Nghiên cứu khoa học 

VPK Khoa học Xã 

hội và Nhân văn 

Thứ ba, ngày 04/6/2019 

8 giờ 00 

Phó Hiệu trưởng Hoàng Trọng 

Quyền dự Hội thảo khoa học 

cấp Trường “Đổi mới tư duy 

giáo dục – kinh tế để phát triển 

trong thời đại công nghiệp 

4.0” 

- Các khoa: Lãnh đạo khoa; 

Giám đốc/Phó Giám đốc 

chương trình; 

Phiên toàn thể tại 

Hội trường 2, 

Phiên tiểu ban tại 

phòng họp 2 và 4 

8 giờ 00 
Xét thi đua năm học 2018-

2019 CT Địa lý học 

CBGV chương trình Địa lý 

học 
Phòng học H3.101 

Thứ tư, ngày 05/6/2019 

8 giờ 00 

Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng 

Điệp chủ trì họp Hội đồng xét 

tốt nghiệp đại học hệ chính 

quy và thường xuyên (đợt 

tháng 6/2019) 

- Thành viên Hội đồng xét tốt 

nghiệp theo Quyết định số 

851/QĐ-ĐHTDM ngày 

27/5/2019 

Phòng họp 3 



8 giờ 00 

Họp giao ban công tác kiểm 

định chương trình SPLS. Hoàn 

thiện mình chứng kiểm định.  

Tất cả giảng viên chương 

trình Sư phạm Lịch sử và 

Thầy Nguyễn Hoàng Huế, 

Cô Nguyễn Phương Lan, Cô 

Nguyễn Hà Trang, cô Lê Thị 

Bích Ngọc, Cô Nguyễn Thị 

Mai, Thầy Vương Quốc 

Khanh.  

Thông báo sau 

Thứ năm, ngày 06/6/2019 

17 giờ 00 

Lãnh đạo Trường tiếp cơm đại 

biểu tham dự Hội thảo khoa 

học Quốc gia “Ngôn ngữ Việt 

Nam trong bối cảnh giao lưu, 

hội nhập và phát triển” do 

Trường Đại học Thủ Dầu Một 

phối hợp với Hội ngôn ngữ 

học Việt Nam tổ chức 

- Trưởng, phó khoa Khoa học 

Xã hội và Nhân văn; 
 

Thứ sáu, ngày 07/6/2019 

8 giờ 00 

Lãnh đạo Trường dự Phiên 

thảo luận tại Hội thảo khoa 

học Quốc gia “Ngôn ngữ Việt 

Nam trong bối cảnh giao lưu, 

hội nhập và phát triển” do 

Trường Đại học Thủ Dầu Một 

phối hợp với Hội ngôn ngữ 

học Việt Nam tổ chức 

- Đại diện lãnh đạo các đơn 

vị thuộc Trường; 

 - Giảng viên, học viên cao 

học và sinh viên của các 

khoa: Khoa học xã hội và 

nhân văn, Sư phạm, Ngoại 

ngữ (do các khoa điều động 

theo chỉ tiêu phân bổ) 

Phòng họp 2,3,4 

14 giờ 00 

Lãnh đạo Trường dự Phiên đối 

thoại chung tại Hội thảo khoa 

học Quốc gia “Ngôn ngữ Việt 

Nam trong bối cảnh giao lưu, 

hội nhập và phát triển” do 

Trường Đại học Thủ Dầu Một 

phối hợp với Hội ngôn ngữ 

học Việt Nam tổ chức 

- Đại diện lãnh đạo các đơn 

vị thuộc Trường; 

 - Giảng viên, học viên cao 

học và sinh viên của các 

khoa: Khoa học xã hội và 

nhân văn, Sư phạm, Ngoại 

ngữ (do các khoa điều động 

theo chỉ tiêu phân bổ) 

Hội trường 2 

Thứ bảy, ngày 08/6/2019 

  

8 giờ 00 

Tổ chức cho đại biểu tham 

quan Khu Du lịch Đại Nam và 

Showroom Minh Long sau 

 - Đại diện các đơn vị: phòng 

Khoa học, Văn phòng, khoa 

Ngoại ngữ, khoa Khoa học 

Khu Du lịch Đại 

Nam và Showroom 

Minh Long 



 

Hội thảo khoa học Quốc gia 

“Ngôn ngữ Việt Nam trong 

bối cảnh giao lưu, hội nhập và 

phát triển” 

xã hội và nhân văn 


