
1  
  

LỊCH LÀM VIỆC  

Tuần thứ 37 (Từ ngày 07/9/2020 đến ngày 13/9/2020)  

 

  
  

  

Thời 

gian  
Nội dung  Thành phần  Địa điểm  

Thứ hai 07/9/2020  
 

8 giờ 00  
Khoa Khoa học Xã hội và Nhân 

văn họp mở rộng  

- Lãnh đạo khoa Khoa học 

Xã hội và Nhân văn;  

- Giám đốc/Phó Giám đốc 

các chương trình đào tạo;  

- Thư ký khoa, Thư ký 

chương trình đào tạo;  

- Tổ trưởng tổ Công đoàn, 

giảng viên phụ trách NCKH  

Phòng họp 2  

8 giờ 30  

Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng 

Điệp chủ trì họp giao ban công 

tác kiểm định 07 chương trình 

đào tạo theo tiêu chuẩn của Bộ 

giáo dục và Đào tạo  

- Lãnh đạo khoa  

- Giám đốc/ Phó Giám đốc 

nhóm chuyên trách của chương 

trình: Công tác xã hội 

 

Phòng họp 3  

 

9 giờ 00  
Họp Chi bộ khoa Khoa học Xã 

hội và Nhân văn   

Toàn thể đảng viên chi bộ Khoa 

Khoa học Xã hội & Nhân văn  
Phòng họp 2  

10 giờ 30 

Lãnh đạo khoa gặp gỡ sinh viên 

lớp  D19XHNV về chương trình 

đào tạo giai đoạn 2 

- Lãnh đạo khoa; 

- GĐ/PGĐ các chương trình 

đào tạo: Quốc tế học; Địa lý học; 

SP Lịch sử; Chính trị học 

- Cố vấn học tập lớp 

D19XHNV; 

- Sinh viên lớp D19XHNV 
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14 giờ 00  Họp chương trình Chính trị học  
Toàn thể giảng viên chương trình 

Chính trị học  
Phòng họp 1  

Thứ ba 08/9/2020  

8 giờ 15  

Chương trình Ngữ văn  tổ chức 

họp bình xét công đoàn viên xuất 

sắc  

Toàn thể giảng viên chương trình 

Ngữ văn  
Phòng họp 3  

8 giờ 00  

Lãnh đạo Trường dự buổi làm 

việc với chuyên gia tập huấn tự 

đánh giá cơ sở giáo dục theo tiêu  

chuẩn AUN - QA  - Trưởng khoa 

  

Phòng họp 1, 

2, 4  

 

Thứ tư 09/9/2020  

8 giờ 30  

 

Phó Hiệu trưởng Hoàng Trọng 

Quyền chủ trì họp triển khai 

hoạt động Tự đánh giá và Đánh 

giá ngoài các chương trình đào 

tạo thạc sĩ  

- Lãnh đạo khoa; 

- Giám đốc và Thư ký các 

chương trình đào tạo thạc sĩ 

 

Phòng họp 3  

8 giờ 30  

Phòng Đảm bảo chất lượng tổ 

chức buổi làm việc giữa nhóm 

chuyên gia nội bộ với đại diện 

các Phòng/ Trung tâm và các 

chương trình về các minh chứng 

chung của Trường  

- Giám đốc/ Phó Giám đốc, 

nhóm chuyên trách của chương 

trình: Công tác xã hội 

 

Phòng họp 4  

Thứ sáu 11/9/2020  
  

8 giờ 00  

Lãnh đạo Trường dự buổi khởi 

động vận hành không gian sáng 

tạo và hỗ trợ khởi nghiệp (giai 

đoạn 2) do Trung tâm Hợp tác 

doanh nghiệp và Khởi nghiệp tổ 

chức  

- Đại diện lãnh đạo khoa  

 

Không gian 

sáng tạo và  

hỗ trợ Khởi 

nghiệp  

(Cổng 4)  
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