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LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 49 

(Từ ngày 30/11 – 06/12/2020) 

 

           

Thời 

gian 
Nội dung Thành phần 

Địa 

điểm 

CB 

THAM 

DỰ 

Thứ hai, ngày 30/11/2020 
     

Thứ ba, ngày 01/12/2020 

8 giờ 30 

Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng 

Điệp chủ trì hướng dẫn xây 

dựng đề án mở ngành tuyển 

sinh cho năm 2021 

 

- Lãnh đạo các đơn vị: phòng 

Đào tạo Đại học, phòng Đảm 

bảo chất lượng; 

- Thành viên Tổ soạn thảo 

chương trình đào tạo (Do 

Phòng Đào tạo Đại học thông 

báo) 

PH2 
T.Nam 

T. Thuận 

     

Thứ tư, ngày 02/12/2020 

8 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 theo 

tiêu chuẩn Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

 

- Các giảng viên phụ trách các 

phiếu khảo sát của chương 

trình Công tác xã hội; 

- Đại diện các đơn vị: phòng 

Đảm bảo chất lượng, phòng 

Công tác sinh viên, phòng 

Khoa học, phòng Tổ chức, 

phòng Đào tạo Đại học, Trung 

tâm Hợp tác Doanh nghiệp và 

Khởi nghiệp 

Phòng 

Scan 

minh 

chứng 

(dãy F1) 

 

Cô Vinh 

Thứ năm, ngày 03/12/2020 

8 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 Kỹ thuật xây dựng 

theo tiêu chuẩn Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

- Các giảng viên phụ trách các 

phiếu khảo sát của chương 

trình Kỹ thuật xây dựng; 

- Đại diện các đơn vị: phòng 

Đảm bảo chất lượng, phòng 

Công tác sinh viên, phòng 

Khoa học, phòng Tổ chức, 

phòng Đào tạo Đại học, Trung 

tâm Hợp tác Doanh nghiệp và 

Khởi nghiệp 

 

Phòng 

Scan 

minh 

chứng 

(dãy F1) 

 

Cô Vinh 

Thứ sáu, ngày 04/12/2020 



8 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 Kiến trúc 

theo tiêu chuẩn Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

- Các giảng viên phụ trách các 

phiếu khảo sát của chương 

trình Kiến trúc; 

- Đại diện các đơn vị: phòng 

Đảm bảo chất lượng, phòng 

Công tác sinh viên, phòng 

Khoa học, phòng Tổ chức, 

phòng Đào tạo Đại học, Trung 

tâm Hợp tác Doanh nghiệp và 

Khởi nghiệp 

 

Phòng 

Scan 

minh 

chứng 

(dãy F1) 

 

Cô Vinh 

14 giờ 

00 
HỌP PHÒNG   

P. ĐTĐH 

Chương 

trình 

Elearning 

Thứ bảy, ngày 05/12/2020 

Sáng Trực TX   Cô Thi 

Chiều Trực TX   Cô Thi 

Chủ nhật, ngày 06/12/2020 
Sáng Trực TX   Cô Châu 

Chiều Trực TX   T.Thuận 

 
 LẬP BIỂU 
 Nguyễn Thị Nhi 


