
 

LỊCH LÀM VIỆC KHOA KHXHNV 

Tuần thứ 21 (Từ ngày 20/5/2019 đến ngày 26/5/2019) 

 

Thời gian 
Nội dung 

Thành phần Địa điểm 

Thứ hai, ngày 20/5/2019 

9 giờ 30 

Phòng Đảm bảo chất lượng và 

Phòng Tổ chức làm việc với 

khoa Sư phạm và khoa Khoa 

học Xã hội & Nhân văn về 

công tác kiểm định cấp 

chương trình đào tạo 

- Đại diện phòng: Tổ chức; 

Đảm bảo chất lượng. 

 - Lãnh đạo khoa, Giám 

đốc/Phó Giám đốc chương 

trình Giáo dục tiểu học, Giáo 

dục mầm non, Sư phạm Lịch 

sử, Sư phạm  Ngữ văn. 

Phòng họp 3 

Thứ ba, ngày 21/5/2019 

14 giờ 00 

 Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng 

Điệp chủ trì họp về công tác 

tuyển sinh đại học và sau đại 

học của Trường năm 2019 

- Các khoa: Lãnh đạo 

khoa, Giám đốc/Phó 

Giám đốc chương 

trình đào tạo; 

 

 Phòng họp 3 

18 giờ 00 

Lãnh đạo Trường dự Chung 

kết Hội thi hùng biện Tiếng 

Anh lần I – năm 2019 

 - Đại diện lãnh đạo 

các đơn vị thuộc 

Trường; 

 Hội trường 1 

Thứ tư, ngày 22/5/2019 

8 giờ 00 

Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng 

Điệp chủ trì buổi họp mặt các 

bên liên quan lần 1 năm 2019 

(họp mặt nhà tuyển dụng) 

phục vụ cho công tác kiểm 

định 04 chương trình đào tạo: 

Giáo dục tiểu học, Giáo dục 

mầm non, Sư phạm Lịch sử, 

Sư phạm  Ngữ văn 

- Đại diện lãnh đạo 

các phòng, ban, trung 

tâm; 

 - Đại diện Trung tâm 

Thị trường lao động 

và khởi nghiệp; 

 - Lãnh đạo các khoa; 

 - Giám đốc/Phó Giám 

đốc và nhóm chuyên 

trách của 04 chương 

trình đào tạo tham gia 

kiểm định gồm: Giáo 

Hội trường 2 



 

dục tiểu học, Giáo dục 

mầm non, Sư phạm 

Lịch sử, Sư phạm Ngữ 

văn; 

 - Đại diện nhà tuyển 

dụng (có thư mời 

riêng) 

8 giờ 00 

Ủy nhiệm Trưởng khoa Khoa 

học xã hội và nhân văn dự Lễ 

khai mạc trưng bày chuyên đề 

“Gốm sứ Bình Dương, truyền 

thống và hiện đại” (theo thư 

mời của Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch tỉnh) 

 
Bảo tàng tỉnh Bình 

Dương 


