
 

LỊCH LÀM VIỆC KHOA KHXHNV 

 Tuần thứ 13 (Từ ngày 25/3/2019 đến ngày 29/3/2019) 

  

Thời gian 
Nội dung 

Thành phần Địa điểm 

Thứ hai, ngày 25/3/2019 

9h00 Lễ kỷ niệm ngày Công tác 
xã hội Việt Nam lần thứ 3 

- Lãnh đạo trường 
- Đại biểu khách mời 
- CBGV khoa KHXH&NV 
- Những người quan tâm 

 

Hội trường 2 

13 giờ 30 

Khoa Khoa học xã hội và 
nhân văn tổ chức tập huấn 

“Công tác xã hội với trẻ 
em” (cả ngày, từ ngày 25/3 

– 27/3) 
  

Chuyên gia tập huấn: TS. 
Karen Winter – Giảng 
viên cao cấp, Trường 

Khoa học xã hội; Khoa 
Giáo dục và Công tác xã 

hội – Đại học Queen’s 
Belfast 

 - Cán bộ, giảng viên khoa 
Khoa học xã hội và nhân 

văn; 
 - Học viên cao học ngành 

Công tác xã hội; 
 - Đại biểu ngoài trường 

đăng ký tham gia tập huấn 

Phòng họp 4 

Thứ ba, ngày 26/3/2019 

8 giờ 00 

 Phó Hiệu trưởng Ngô 
Hồng Điệp nghe báo cáo 
kết quả quá trình thực 
hiện công tác kiểm định 
đối với các chương trình: 
Giáo dục tiểu học, Giáo 
dục mầm non, Sư phạm 
Lịch sử, Sư phạm Ngữ văn 

 - Trưởng các khoa: Sư 
phạm, Khoa học Xã hội và 
Nhân văn; 
 - Giám đốc, Phó Giám đốc 
và thư ký chương trình đào 
tạo: Giáo dục tiểu học, 
Giáo dục mầm non, Sư 
phạm Lịch sử, Sư phạm 
Ngữ văn; 
 - Nhóm viết báo cáo kiểm 
định của 04 chương trình 

Phòng họp 3 



 

(theo Quyết định số 
83/QĐ-ĐHTDM ngày 
28/01/2019); 
 - Lãnh đạo các phòng: Đào 
tạo đại học, Đảm bảo chất 
lượng, Tổ chức, Khoa học, 
Công tác sinh viên; 
 - Giám đốc các trung tâm: 
Thị trường lao động và 
Khởi nghiệp, Công nghệ 
thông tin, Học liệu. 

Thứ tư, ngày 27/3/2019 

7 giờ 30 

 Tọa đàm khoa học cấp 
Trường “Xây dựng ý thức 
tôn trọng nhân dân, phát 
huy dân chủ, chăm lo đời 
sống nhân dân theo tư 
tưởng đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh” 

  - Lãnh đạo Trường; 
 - Toàn thể cán bộ, giảng 
viên Trường; 
 - Đảng viên Chi bộ Sinh 
viên (do Bí thư Chi bộ 
thông báo) 
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