TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA SƯ PHẠM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN
(V/v họp giao ban giữa BCN, Đảng ủy với lãnh đạo các Bộ môn)
- Thời gian: 9 giờ 30 phút ngày 06 tháng 05 năm 2019
- Địa điểm: Phòng họp Khoa Sƣ phạm
- Thành phần tham dự: BCN Khoa, Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TN, tổ VPK và đại diện BCN
các Bộ môn.
- Chủ tọa: Ô.Nguyễn Văn Nở
- Thư ký: Cô Hoàng Thị Minh Oanh
- Nội dung:
1. Công tác hai tuần qua, Khoa đã thực hiện các công tác và tiếp nhận, triển khai các văn
bản sau đây:
- Lập kế hoạch đi kiểm tra công tác coi thi HK II (2018-2019)
- Nhận các báo cáo tóm tắt của sinh viên & học viên cao học đăng ký tham gia Hội nghị
NCKH Khoa Sƣ phạm năm 2019.
-Nhận và xét miễn điểm học phần (Anh văn, Tin học, GDQP, GDTC) từ nay đến tuần thứ
17 của học kỳ II năm học 2018-2019
- Tổng hợp lịch thi HK 2 năm học 2018-2019. Hạn cuối 22/4/2019
- Thông báo đến Bộ môn xây dựng kế hoạch học tập cho năm 3 là đối tƣợng đi Kiến tập
Sƣ phạm để Phòng Đào tạo xếp thời khóa biểu tránh tuần KTSP tập trung.
- Tăng cƣờng giải pháp phòng, chống tai nạn đuối nƣớc học sinh, sinh viên dịp hè năm
2019.
- Phân loại hồ sơ tổng kết và lên điểm kết quả tổng hợp của các đoàn sinh viên đi Thực tâp
SP Khóa 41 (2018-2019).
- Thông báo Tổng kết Thực tập Sƣ phạm.
- Gửi Đề xuất đề tài NCKH cấp Bộ năm 2020.
- Trƣờng thông báo Kết quả phê duyệt đề tài cấp cơ sở của CB năm 2019.
- Tiếp nhận các báo cáo tóm tắt của sinh viên & học viên cao học đăng ký tham gia Hội
nghị NCKH Khoa Sƣ phạm năm 2019 (nếu có).
- Thông báo Hội thảo khoa học quốc tế "Đổi mới trong đào tạo giáo viên" (ICTER) với
chủ đề "I AM STEM 2019".
- Thông báo Hội Thảo QT "Đổi mới và sáng tạo trong đào tạo nguồn nhân lực toàn cầu".
- Gửi công văn xin phép tiếp đoàn chuyên gia Trƣờng Đại học Hull, Vƣơng quốc Anh.
- Công văn xin phép tổ chức chƣơng trình giao lƣu với sinh viên ĐHSP Quốc gia Daegu,
Hàn Quốc.
- Hội thảo Khoa học "Sắp xếp mạng lƣới giáo dục đào tạo trong bối cảnh tự chủ giáo dục
và hội nhập Quốc tế, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nƣớc trong các thập niên đầu của thế kỷ 21" từ Hiệp Hội các trƣờng Đại học Cao đẳng Việt Nam
- Kế hoạch số 132-KH/TU ngày 16/4/2019 của Thành ủy Cần Thơ về việc thực hiện Chỉ
thị 27-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cƣờng sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ
ngƣời phát hiện tố giác, ngƣời đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
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- Hội nghị trực tuyến Kỷ niệm 40 năm ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây
Nam (07/01/1979-07/01/2019) và 40 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc
(17/02/1979 -17/02/2019) do Thành ủy tổ chức.
- Họp góp ý cho Tài liệu giới thiệu Trƣờng
- Khoa đã gửi các công văn lên Trường:
+ Công văn về việc báo cáo kết quả và đề nghị khen thƣởng cán bộ và sinh viên dự
thi Olympic Toán học toàn quốc lần thứ 27 năm 2019.
+ Công văn về việc mời tham gia chƣơng trình giao lƣu học thuật sinh viên.
- Trường ra quyết định:
+ QĐ số 1254/QĐ-ĐHCT, ngày 26/04/2019 Thực hiện kiểm định quốc tế 08 CTĐT
theo tiêu chuẩn AUN.
2. Công tác sẽ thực hiện tuần này và tuần sau:
- 10g30, ngày 07/5/2019: Họp nhóm sinh viên đi học tập ngắn hạn.
- 7g30, ngày 10/5/2019: Họp triển khai kế hoạch kiểm định quốc tế CTĐT theo tiêu chuẩn
AUN-QA giai đoạn 2019-2020.
- Từ ngày 10-12/5/2019: Dự án giáo dục THPT GĐ 2 tổ chức tập huấn phát triển năng lực
nghiệp vụ sƣ phạm. Tại HT.1, lầu 5 – Nhà điều hành.
- Từ ngày 13-19/5/2019: Các Bộ môn tổ chức Bảo vệ LVTN cho sinh viên.
- Phối hợp BM tiến hành kiểm tra công tác coi thi.
- Chi tiền coi thi từ 15/5-31/5/2019.
- 08h, ngày 13/5/2019, đoàn ĐH Hull VQ Anh báo cáo seminar - phòng họp Khoa.
- 8g30, ngày 16/5/2019, Khoa tổ chức Lễ tổng kết Thực tập Sƣ phạm, tại HT.Rùa.
- Ngày 17/5/2019, Khoa tổ chức Hội nghị NCKH sinh viên.
- Hạn cuối nhập điểm HK II 2018-2019 vào ngày 26/5/2019.
- BM có mời giảng gửi bảng kê giờ giảng. Hạn cuối 26/5/2019 (gửi Cô Mừng)
- Tiếp tục nhận các báo cáo tóm tắt của sinh viên & học viên cao học đăng ký tham gia Hội
nghị NCKH Khoa Sƣ phạm năm 2019.
3. Ý kiến của BCN Khoa:
- Bộ môn kê khai giờ giảng cho giảng viên mời giảng trên hệ thống hạn cuối ngày
26/5/2019.
- Từ ngày 10-12/5/2019, Dự án giáo dục THPT GĐ 2 tổ chức tập huấn phát triển năng lực
nghiệp vụ sƣ phạm. Đề nghị quý thầy cô tham dự đầy đủ và đúng giờ.
- Các Bộ môn tổ chức chấm luận văn tốt nghiệp của sinh viên tránh 2 buổi sáng thứ 5 ngày
16/5/2019 và sáng thứ 6 ngày 17/5/2019 để tham dự Lễ tổng kết TTSP và Hội nghị NCKH của
sinh viên.
- 8g30, ngày 16/5/2019, Khoa tổ chức Lễ tổng kết Thực tập Sƣ phạm. Thành phần: Ban
chỉ đạo TTSP, Đại diện BCN Bộ môn, cán bộ hƣớng dẫn đoàn, CVHT khóa 41 và sinh viên
TTSP.
- Ô. Huy theo dõi, chỉ đạo việc tổ chức biên soạn Đề cƣơng chi tiết các học phần. Các học
phần cơ sở đã điều chỉnh nhập thành nhóm học phần, khi đƣợc phê duyệt, cấp MSHP mới thì họp
nhóm GV tham gia dạy biên soạn đề cƣơng chi tiết cho thống nhất.
- Các Bộ môn thành lập Hội đồng chấm LVTN sinh viên gửi về VPK để Khoa ra quyết
định.
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- Công đoàn Trƣờng triển khai Kế hoạch Tập huấn phần mềm thống kê R, thời gian 4 buổi

ngày 18/5/2019 và ngày 25/5/2019.
- Công đoàn Trƣờng gửi kế hoạch tham quan đợt 1 từ ngày 17-26/7/2019, các tổ CĐ gửi
danh sách đăng ký tham quan cho Công đoàn Khoa hạn cuối ngày 13/5/2019.
- Ban thi đua Công đoàn Trƣờng phối hợp với BCH Công đoàn tổ chức kiểm tra chấm
điểm thi đua dợt 3 từ ngày 15-25/5/2019 (về việc Thực hiện chƣơng trình 2 phong trào thi đua
xây dựng môi trƣờng làm việc văn minh, hiện đại, tác phong chuyên nghiệp).
Cuộc họp kết thúc lúc 10g50 phút cùng ngày.
THƯ KÝ

CHỦ TỌA

Hoàng Thị Minh Oanh

Nguyễn Văn Nở
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