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LỊCH LÀM VIỆC  

Tuần thứ 42 (Từ ngày 14/10/2019 đến ngày 20/10/2019)  

 

  

  

Thời gian  Nội dung  Thành phần  Địa điểm  

Chủ nhật, ngày 13/10/2019 

8 giờ 00 
Chương trình Ngữ văn gặp mặt 

cựu sinh viên 

- Lãnh đạo chương trình ngữ 

văn; 

- Cố vấn học tập;  

- Giảng viên phụ trách sinh 

viên 

E1-207 

Thứ hai, ngày 14/10/2019  
 

8 giờ 00 

(Mới) 

Chương trình Ngữ văn gặp mặt 

cựu sinh viên 

- Lãnh đạo chương trình ngữ 

văn; 

- Cố vấn học tập;  

- Giảng viên phụ trách sinh 

viên 

E1-208 

9 giờ 00  Họp chương trình Văn hóa học  

- Toàn thể giảng viên 

chương trình Văn hóa học 

 

  

Văn phòng 

khoa  

Khoa học Xã 

hội và Nhân 

văn 

Thứ ba, ngày 15/10/2019   
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8 giờ 30  
  

Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng 

Điệp chủ trì họp nghe báo cáo 

các số liệu thống kê và triển 

khai kế hoạch phân công 

nhiệm vụ phục vụ đánh giá 

ngoài CTĐT theo chuẩn Bộ  

GD&ĐT  

- Lãnh đạo các khoa: Sư 

phạm, KHXH&NV; 
 

- Giám đốc/Phó Giám đốc 

và nhóm chuyên trách chương 

trình: GDMN,GDTH,SPNV và 

SPLS;  

 

Phòng họp 4  

 

Thứ tư, ngày 16/10/2019  
 

7 giờ 30  
  

Chủ t ch Hội đồng Trư ng 

tham gia Hội đồng đánh giá 

luận văn thạc s  ngành S  (Cả 

ngày)  

  

- Thành viên Hội đồng (do 

phòng Sau đại học thông báo);  

- HVCH chuyên ngành 

SPLS; 

- Những ngư i quan tâm  

  

Phòng họp 1  

8 giờ 00 

(Mới) 

Chương trình Ngữ văn gặp mặt 

cựu sinh viên 

- Lãnh đạo chương trình ngữ 

văn; 

- Cố vấn học tập;  

- Giảng viên phụ trách sinh 

viên 

E1-207 

9 giờ 00  

  
Họp chương trình Đ a lý học 

  

- Toàn thể giảng viên chương 

trình Đ a lý học 

 

Văn phòng 

khoa  

Khoa học Xã 

hội và Nhân 

văn 

Thứ năm, ngày 17/10/2019  
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8 giờ 00 

(Mới) 

Chương trình Ngữ văn gặp mặt 

nhà tuyển dụng 

- Lãnh đạo chương trình ngữ 

văn; 

- Cố vấn học tập;  

- Giảng viên phụ trách sinh 

viên 

E1-207 

8 giờ 30  

(DỜI LẠI 

SAU) 

Khoa Khoa học Xã hội và 

Nhân văn tổ chức Tọa đàm 

nghiên cứu khoa học sinh 

viên   

- Lãnh đạo khoa;  
- Toàn thể giảng viên 

thuộc khoa;  
- Sinh  viên  tham  gia  
NCKH;   

Phòng họp 4  

Thứ sáu, ngày 18/10/2019  
 

8 giờ 00  

Nghe thông tin th i sự quý 

III/2019  

(Quý Thầy, Cô có mặt lúc 7 giờ 

30 tại Cổng 1 để xe  

Trường đưa đi)  

- Ủy viên Ban Chấp hành  

Đảng bộ;  

- Ủy viên Ủy ban kiểm tra 

Đảng ủy;  

- Cấp ủy các chi bộ trực 

thuộc;  

- Trưởng/Phụ  trách,  phó  

Trưởng các đơn v   

Hội trư ng  
Trung tâm  
Hội ngh  và 

Triển lãm  

9 giờ 00  
Chủ t ch Hội đồng Trư ng chủ 

trì Lễ công bố các sự kiện đào 

tạo, khoa học công nghệ  

- Các Phó Hiệu trưởng;  

- Lãnh đạo các đơn v ; 

 - Giám đốc các chương trình 

đào tạo;  

  

Hội trư ng 2  

14h00 Họp Lãnh đạo khoa mở rộng 

- Lãnh đạo khoa; 

- Giám đốc/Phó Giám đốc các 
chương trình; 

- Thư ký các chương trình; 

- Thư ký khoa 

Văn phòng 

khoa Khoa 

học Xã hội và 

Nhân văn 
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                                           LỊCH TRỰC LÃNH ĐẠO KHOA 

 

Buổi Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Sáng 
TS. Nguyễn 

Văn Thủy 

TS. Tạ Anh 

Thư 

PGS.TS. 

Phạm Ngọc 

Trâm 

PGS.TS. 

Phạm Ngọc 

Trâm 

TS. Tạ Anh 

Thư 

Chiều 
TS. Nguyễn 

Văn Thủy 

TS. Tạ Anh 

Thư 

PGS.TS. 

Phạm Ngọc 

Trâm 

PGS.TS. 

Phạm Ngọc 

Trâm 

TS. Tạ Anh 

Thư 

 

  


