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LỊCH LÀM VIỆC  

Tuần thứ 36 (Từ ngày 31/8/2020 đến ngày 06/9/2020)  

 

  

  

Thời 

gian  
Nội dung  Thành phần  Địa điểm  

Thứ hai 31/8/2020  
 

8 giờ 00  

Lãnh đạo trường dự Hội nghị 

tổng kết năm học 2019 – 2020  

  

- Lãnh đạo khoa;  

- Giám đốc/ Phó Giám đốc 

các chương trình đào tạo;  

- Thư ký khoa, thư ký 

chương trình đào tạo;  

- Tổ trưởng tổ Công đoàn  

  

Hội trường 1  

14 giờ 00 

Họp xét tốt nghiệp cấp Khoa 

(bổ sung sinh viên tốt nghiệp đợt 

tháng 8 năm 2020) 

- Lãnh đạo khoa; 

- Giám đốc/ Phó Giám đốc 

chương trình đào tạo: Công tác 

xã hội, SP Lịch sử và SP Ngữ 

văn; 

- Thư ký khoa, thư ký 

chương trình đào tạo: Công tác 

xã hội, SP Lịch sử và SP Ngữ 

văn; 

- Đại diện CVHT 

VPK Khoa 

học Xã hội 

và Nhân văn 
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14 giờ 

00  

Phòng Đảm bảo chất lượng tổ 

chức hướng dẫn và rà soát báo 

cáo khảo sát phục vụ đánh giá 

ngoài  chương trình đào tạo: 

Công tác xã hội 

  

- Giảng viên phụ trách tất cả 

các phiếu khảo sát của chương 

trình: Công tác xã hội 

  

Phòng 

A4.103  

Thứ ba 01/9/2020  
 

8 giờ 00 

Chương trình Chính trị học họp 

kiểm tra hồ sơ chuyên môn năm 

học 2020-2021 

- GĐ; Phó GĐ chương trình; 

- Thư ký CT 

VPK Khoa 

học Xã hội và 

Nhân văn 

 

Thứ tư 02/9/2020  

  

Toàn thể cán bộ viên chức nghỉ lễ kỷ niệm 75 năm Quốc khánh  

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam (02/9/1945 – 

02/9/2020) 

  

Thứ năm 03/9/2020   

8 giờ 30  

Họp rà soát, hướng dẫn chương 

trình đào tạo thạc sĩ : Văn học 

Việt Nam về các vấn đề liên quan 

tính tỉ lệ FTE  

GV/HV phục vụ Tự đánh giá và 

Đánh giá ngoài  

  

-  Giám đốc và Thư ký 

chương trình đào tạo thạc sĩ: Văn 

học Việt Nam;   

- Giảng viên phụ trách Tiêu 

chuẩn 6  

Phòng họp 2  

Chủ nhật 6/9/2020   

8 giờ 00  

Phòng Đảm bảo chất lượng tổ 

chức cho chuyên gia góp ý Báo 

cáo Tự đánh giá và rà soát minh 

chứng chương trình Công tác xã 

hội   

  

- Lãnh đạo khoa Khoa học 

xã hội và Nhân văn;  

- Giám đốc/Phó GĐ, nhóm 

viết báo cáo TĐG, GV phụ trách  

minh chứng chương trình Công 

tác xã hội;  

 

Phòng họp 2, 

3  
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