LỊCH CÁ NHÂN – THÁNG 05/2017
Hoàng Hoài Nam
Thứ hai
1
- Nghỉ lễ

Thứ ba
2
Nghỉ bù lễ

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

3
- Triển khai QĐ về
việc xử lí kỉ luật đối
với SV vi phạm quy
định công tác HSSV
- Triển khai thông báo
về việc thanh toán tiền
học phí cho SV thuộc
diện miễn giảm học
phí môn GDQP&AN.
8
9
10
- Triển khai công tác - Xác nhận số tài khoản - Tổng hợp nhận xét lý
sinh viên cuối khóa
nhận học bổng của SV lịch cán bộ của sinh
khoa Toán - Tin
viên từ GVCN

7
- 15h45: Trực đề thi
chuẩn đầu ra Tin học

15
- Tham dự khóa học
”Giới thiệu về Khoa học
dữ liệu”
- Tổng hợp câu hỏi đối
thoại giữa Hiệu trưởng
và sinh viên
22
- Hoàn thiện bài báo
tham gia hội nghị Khoa
học trẻ

21
- Giảng dạy ĐH học
phần “Truyền thông
đa phương tiện” lớp
LT Thư viện K1

16
- Tham dự khóa học
”Giới thiệu về Khoa học
dữ liệu”

23
- Tự học tập và nghiên
cứu

29
30
- Lấy thông tin liên hệ - 7h30-11h: Coi thi kết
của sinh viên K11
thúc học phần “Tin học
đại cương” (PM4)
- 13h30–17h: Coi thi kết
thúc học phần “Tin học
đại cương” (PM4)

4
5
6
- Trả sổ theo dõi nội - Tự học tập và
ngoại trú cho các lớp nghiên cứu
SV
- Nhắc nhở SV xin xác
nhận vào sổ theo dõi nội
ngoại trú phục vụ việc
đánh giá điểm rèn luyện
học kỳ II năm học
2016-2017.
11
12
13
- 8h30: Chấm khóa luận - 7h30: Hỏi thi vấn
tốt nghiệp cho sinh viên đáp học phần “Mật
Toán - Tin
K11, mã và an toàn dữ
chuyên ngành Toán - liệu”
Tin ứng dụng
17
18
19
20
- Tham dự khóa học - 7h00: Họp xét đề xuất - Tự học tập và - Giảng dạy ĐH học
”Giới thiệu về Khoa SV tham dự trường hè nghiên cứu
phần “Truyền thông
học dữ liệu”
năm 2017
đa phương tiện” lớp
- Phản hồi số tài khoản
LT Thư viện K1
hưởng chế độ chính
sách của SV
24
25
26
27
- Tự học tập và nghiên - Lập danh sách sinh - 7h30: Hỏi thi vấn - Giảng dạy ĐH học
cứu
viên tham dự trường hè đáp học phần “Hệ phần “Truyền thông
năm 2017
quản trị CSDL”
đa phương tiện” lớp
- 8h00: Họp khoa
LT Thư viện K1
31
- Lập báo cáo công tác - Triển khai công tác HSSV;
HSSV tháng 05
- Tham gia tích cực trong công tác tuyển sinh của Khoa và Nhà trường;
- Tham gia hội nghị - Giảng dạy học phần Truyền thông đa phương tiện
Khoa học trẻ, trường - Nhiệt tình trong các công việc khác của Khoa và Nhà trường
ĐHKH

Chủ nhật

14

28
- Giảng dạy ĐH học
phần “Truyền thông
đa phương tiện” lớp
LT Thư viện K1

