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LỊCH LÀM VIỆC  

 Tuần thứ 09 (Từ ngày 24/02/2020 đến ngày 01/3/2020)  

 

  
 

Thời gian  Nội dung  Thành phần  Địa điểm  

Thứ hai 24/02/2020  

8 giờ 30 

Họp chương trình CTXH  

(ND: Triển khai công tác 

kiểm định) 

Toàn thể CBGV chương trình 
VPK 

KHXH&NV 

Thứ tư 26/02/2020  
 

8 giờ 00 

đến        

17 giờ 00  

Phòng Đảm bảo chất lượng 

tổ chức buổi làm việc của 

nhóm chuyên gia nội bộ 

góp ý cho các chương trình 

đào  

tạo về viết báo cáo TĐG 

cấp  

CTĐT  

- Nhóm chuyên gia nội bộ; - 

Giám đốc/Phó Giám đốc và 

nhóm viết báo cáo của 04 

CTĐT đại học: KTXD, 

CTXH, QLNN, NNTQ và 03 

chương trình đào tạo thạc sĩ: 

VHVN, QTKD, HTTT  

  

E2.101,   

E2.102,  

E2.103  

9 giờ 00  

Chủ tịch Hội đồng Trường 

dự Hội đồng nghiệm thu 

sách tham khảo "Miền  

Đông Nam bộ: Lịch sử và  

Văn hóa" - Tập 3 do  

PGS.TS. Nguyễn Văn  

Hiệp và PGS.TS. Hồ Sơn  

Đài đồng chủ biên  

- Thành viên Hội đồng 

(theo QĐ  

số 219/QĐ-ĐHTDM ngày 

10/02/2020);  

- Lãnh đạo các đơn vị: 

Viện Đông Nam bộ học, Khoa 

KHXH&NV, Phòng Khoa học.  

Phòng họp 2  

Thứ năm 27/02/2020 

8 giờ 00 

đến        

17 giờ 00  

Tổ chức tập huấn xây dựng 

chuẩn đầu ra Chương trình  

đào tạo   

- Nhóm chuyên gia nội bộ;  

- Trưởng khoa/Phó trưởng 

khoa;  

- Lãnh đạo phòng: Đào tạo 

Đại học, Đào tạo Sau đại học;  

- Giám đốc/ Phó giám đốc 

CTĐT   

E2.101,   

E2.102,  

E2.103  

Thứ sáu 28/02/2020  
 



2  
  

8 giờ 00  

Phó Hiệu trưởng Nguyễn 

Thị Nhật Hằng dự Khai 

mạc lớp tập huấn kỹ năng 

hành chính văn phòng cho 

viên chức khối phòng, ban 

và thư ký các khoa  

- Lãnh đạo các phòng: Tổ 

chức,  

Văn phòng;  

- Thư ký khoa và thư ký 

chương  

trình đào tạo;  

- Viên chức các phòng, 

ban, viện, trung tâm (theo danh 

sách đã đăng ký)  

Phòng họp 4  

8 giờ 00 

đến        

17 giờ 00  

Tổ chức tập huấn xây dựng 

chuẩn đầu ra Chương trình  

đào tạo   

- Nhóm chuyên gia nội bộ;  

- Trưởng khoa/Phó trưởng 

khoa;  

- Lãnh đạo phòng: Đào tạo 

Đại học, Đào tạo Sau đại học;  

- Giám đốc/ Phó giám đốc 

CTĐT   

E2.101,   

E2.102,  

E2.103  

  
 


