
 

LỊCH LÀM VIỆC KHOA KHXHNV 

Tuần thứ 33 (Từ ngày 12/8/2019 đến ngày 18/8/2019) 

 

Thời gian 
Nội dung 

Thành phần Địa điểm 

Thứ ba, ngày 13/8/2019 

8 giờ 00 Khoa Khoa học xã hội và nhân 

văn tổ chức họp xét đề tài nghiên 

cứu khoa học cấp trường và hội 

thảo khoa học các cấp của khoa 

 - Lãnh đạo khoa, 

 - Trợ lý nghiên cứu khoa học và 

chủ nhiệm các đề tài 

Phòng họp 3 

Thứ tư, ngày 14/8/2019 

8 giờ 30 

Phòng Đảm bảo chất lượng 
và phòng Tổ chức làm việc với 
khoa Khoa học xã hội và nhân văn 
về công tác kiểm định theo tiêu 
chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo đối 
với chương trình Sư phạm Lịch sử 
và Sư phạm Ngữ văn 
(Sáng: Chương trình Sư phạm 
Lịch sử; Chiều: Chương trình 
Sư phạm Ngữ văn) 

 - Đại diện các phòng: Đảm bảo 
chất lượng, Tổ chức; 
 -Lãnh đạo khoa; 
 - Giám đốc/Phó Giám đốc 
chương trình và nhóm chuyên 
trách của 02 chương trình: Sư 
phạm Lịch sử, Sư phạm Ngữ 
văn 

Văn phòng khoa 
Khoa học xã hội và 

nhân văn 

Thứ năm, ngày 15/8/2019 

8 giờ 00 

 Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp 
chủ trì họp rút kinh nghiệm về 
công tác thi THPT Quốc gia năm 
2019 

 - Lãnh đạo phòng: Đào tạo đại 
học, Tổ chức; 
 - Lãnh đạo các khoa; 
 - Phó Trưởng điểm thi, thanh tra 
các điểm thi; 
 - Đại diện giảng viên coi thi (do 
phòng Tổ chức mời). 

Phòng họp 3 

Thứ sáu, ngày 16/8/2019 

8 giờ 00 

Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp 
chủ trì họp giao ban chuyên môn 
công tác kiểm định cấp chương 
trình đào tạo của 08 chương trình: 
Kỹ thuật phần mềm, Kỹ thuật 
Điện, Quản trị kinh doanh, Hóa 
học, Giáo dục tiểu học, Giáo dục 
mầm non, Sư phạm Lịch sử, Sư 

 - Trưởng khoa; Giám đốc, thư 
ký chương trình đào tạo và 
nhóm phụ trách công tác kiểm 
định của 08 chương trình kiểm 
định; 

Phòng họp 4 



 

 

 

LỊCH TRỰC LÃNH ĐẠO KHOA 

 

Buổi Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Sáng 
TS. Nguyễn 

Văn Thủy 

PGS.TS. 

Phạm Ngọc 

Trâm 

TS. Tạ Anh 

Thư 

PGS.TS. Phạm 

Ngọc Trâm 

TS. Tạ Anh 

Thư 

Chiều 
TS. Nguyễn 

Văn Thủy 

PGS.TS. 

Phạm Ngọc 

Trâm 

TS. Tạ Anh 

Thư 

PGS.TS. Phạm 

Ngọc Trâm 

TS. Tạ Anh 

Thư 

 

phạm Ngữ văn 

Thứ bảy, ngày 17/8/2019 

 

Các khoa tổ chức đón tân sinh 
viên khóa tuyển sinh năm 
2019 (Ngày 17 và 18/8/2019, 
theo kế hoạch số 35/KH-ĐHTDM 
ngày 12/7/2019) 

 Trưởng khoa, giám đốc chương 
trình đào tạo của các khoa 

Theo kế hoạch bố trí 
phòng đối với từng 

chương trình 


