
LỊCH CÁ NHÂN – THÁNG 5/2017 

Trịnh Thị Lình 

 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật 

1 
Nghỉ lễ 

2 
Nghỉ bù lễ 

3 
Tự học tập và nghiên 
cứu 

4 
- Tiết 1-3 lớp L08 – TH1 
- Tiết 4-6 lớp L08 – TH2 

5 
- Tiết 7-9 lớp L09 – TH1 

6 
- Tiết 1-3 lớp L02 – TH1 
- Tiết 4-6 lớp L02 – TH3 

7 

8 
Tiết 7 sinh hoạt lớp k13 + 
k14 toán học 

9 
Hoàn thành điểm kiểm tra 
giữa kỳ và điểm chuyên 
cần cho sinh viên các lớp 
thực hành. 

10 
-Coi thi xác suất thống 
kê. 
-Coi thi ĐSTT và HHGT 
-Coi thi Giải tích B 

11 
Tự học tập và nghiên cứu 

12 
-Đôn đốc, tập trung ý kiến của sinh 
viên tham dự buổi đối thoại trực 
tiếp với Hiệu trưởng. 

13 
Tự học tập và nghiên 
cứu 

14 

15 
- 13h30-14h30 coi thi 

TKXH học ca 3 
- 15h30 – 16h30 coi thi 

TKXH học ca 4 

16 
Tự học tập và nghiên cứu 

17 
Tự học tập và nghiên 
cứu 

18 
-Trao đổi lấy ý kiến của các 
thành viên trong tổ công 
đoàn chuẩn bị cho xét thi 
đua khen thưởng công 
đoàn của Khoa 
-Tự học tập và nghiên cứu 

19 
-Họp ban chấp hành công đoàn 
Khoa chuẩn bị cho họp Khoa 

20 
Họp lớp lấy ý kiến và 
xét điều kiện sinh viên 
tham gia trường hè. 

21 

22 
 
Tiết 1,2,3 thực hành tin 
học đại cương L05-TH1 

23 
Họp bộ môn 

24 
-Họp bàn kế hoạch tổ 
chức ngày 1/6 cho các 
cháu thiếu nhi trong 
Khoa 
- Bàn kế hoạch nghỉ 
mát cho cán bộ trong 
Khoa 

25 
Họp Khoa xét thi đua khen 
thưởng công đoàn, đánh 
giá công tác tháng và triển 
khai công việc tháng sau. 

26 
Tiết 1,2,3 thực hành tin học đại 
cương L05-TH3 

27 
Tự học tập và nghiên 
cứu 

28 

29 
Tiết 1,2,3 thực hành tin 
học đại cương L05-TH1 

30 
-7h30 - 11h coi thi tin học 
đại cương 
- 13h30 – 17h coi thi tin 
học đại cương 

31 
Tự học tập và nghiên 
cứu 

    

 

 


