ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐH THÁI NGUYÊN
KHOA TÂM LÝ – GIÁO DỤC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Thứ, ngày
tháng

Thứ
25/3/2019

Thứ 3
2/4/2019
Thứ 4
3/4/2019

Thứ 5
4/4/2019

(Từ 1/4/2019 đến 7/4/2019)
Nội dung công việc

Thành phần

Thông báo Khẩn: Để hoàn thiện hồ sơ phụ vụ đánh giá
ngoài 7 chương trình đào tạo. Trường yêu cầu tất cả các
Ngân hàng Đề thi theo chuẩn đầu ra chương trình môn
học của các môn dạy cho sv k53 phải hoàn thành trước
ngày 30/4 (riêng đối với 4 môn chung dạy cho toàn
trường phải hoàn thành trước 11/4/2019. Vì vậy đề nghị 2
bộ môn triển khai họp toàn bộ môn và thực hiện rà soát
điều chỉnh Ngân hàng đề thi theo đúng mẫu Phòng Khảo
thí đã gửi vào mail của Khoa và nộp toàn bộ sản phẩm
cùng các loại biên bản theo quy định về Khoa trước ngày
10/4/2019. (Đ/c Đầu Thu phụ trách và kiểm soát các môn
của Bộ môn Tâm lý học; Đ/c Hà Linh phụ trách và kiểm
- Đ/c Huyền, Thu, Linh
soát các môn của Bộ môn Khoa học Giáo dục).
- Đ/c Huyền
- 6h45 Họp giao ban Trường
- Hoàn thiện đề án vị trí việc làm của khoa nộp HCTC
- 9h00 Lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng nhất nhân
dịp kỷ niệm 25 năm ngày Chính phủ ban hành Nghị định về - BCNK và các đ/c là PGS, là Tiến sĩ
thành lập Đại học Thái Nguyên (4/4/1994-4/4/2019)
- 8h00 Hội thảo – Triển lãm khoa học “Phát triển chương - BCNK và các đ/c là PGS, là Tiến sĩ
trình đào tạo đại học nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường
lao động vùng trung du và miền núi Bắc Bộ trong bối cảnh
cách mạng công nghiệp 4.0”
- 8h30 Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện - Toàn thể cán bộ, đảng viên (trừ
chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, các đồng chí cán bộ chủ chốt đã
Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII
tham gia học tập tại Hội nghị do
Đảng ủy Đại học Thái Nguyên tổ

Địa điểm

- PH 104 A4

- Trung tâm Hội
nghị Đại học Thái
Nguyên
- Trung tâm Hội
nghị
Đại học
Thái Nguyên
HT C1

chức và các trường hợp được miễn
sinh hoạt đảng).
Thứ 6
5/4/20189

Lưu ý: Các đồng chí được giao hướng dẫn sv k50 làm hồ Đ/c Đầu Thu, Hằng, Thảo, Cường,
sơ kết nạp Đảng, đề nghị hoàn thành mọi thủ tục đầy đủ Sơn
cho sinh viên, sang tuần khoa sẽ họp chi bộ để xét đề nghị
kết nạp cho sinh viên.

Thứ 7
6/4/2019
Chủ nhật
7/4/2019
Ghi chú: Lịch trực BCN Khoa:
Thứ 2, Thứ 6: đ/c Nguyễn Thị Thanh Huyền
Sáng Thứ 3, Thứ 4: đ/c Đầu Thị Thu; Chiều Thứ 3, Thứ 5: đ/c Hà Thị Kim Linh
Nếu có công việc đột xuất sẽ có thông báo riêng

TRƯỞNG KHOA

PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

