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: 14 giờ 30 phút ngày 03 tháng 12 năm 2018
- 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. Trong hai tuần qua, Khoa đã thực hiện các công tác và tiếp nhận, triển khai các văn bản
sau đây:

- Dự toán kính phí 2019.
Dự trù chi phí coi thi, photo đề thi.
- Hoàn thành hồ sơ xét tốt nghiệp cho học viên bảo vệ luận văn đợt tháng 10/2018.
- Khoa SĐH phát bằng tốt nghiệp cho HV ngày 24/11/2018.
- Tiếp tục thực hiện kiểm tra công tác giảng dạy và công tác coi thi
- Tổng hợp lịch thi Học kỳ 1 năm học 2018-2019.
-Nhận đơn xin xét miễn điểm học phần
- QĐ về việc cho phép sinh viên đi học tập ngắn hạn ở Nhật Bản (Vũ Ngọc Anh Thƣ, Hóa
học khóa 41)
- Thông báo về việc đăng ký học cùng lúc hai chƣơng trình năm 2019.
- Theo dõi và tiếp nhận bài viết toàn văn của các tác giả gửi cho Hội nghị khoa học của
Khoa năm 2018;
- Ngày 25/11/2018 đến 01/12/2018: Bộ môn SP.Vật lí giao lƣu học thuật và NCKH với GS
và SV Trƣờng ĐHQG Pingtung-Đài Loan.
- Các BM lập dự trù mua sắm và sửa chữa thiết bị 2019.
- Hƣớng dẫn của Thành ủy Cần Thơ về một số vấn đề về nâng cao chất lƣợng sinh hoạt chi
bộ.
- Công văn số 2493/ĐHCT-ĐT, ngày 19/11/2018 về việc rà soát, bổ sung nguồn nhân lực
giảng dạy học phần.
- Kế hoạch số 2494/KH-ĐHCT, ngày 19/11/2018 về việc rà soát bổ sung nguồn lực giảng
dạy.
- Kế hoạch số 2590/KH-ĐHCT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Trƣờng về việc xét phụ
cấp thâm niên nhà giáo năm 2018.
- Kê khai khối lƣợng công tác (G) liên quan đến hoạt động NCKH năm 2018.
- Báo cáo số lƣợng luận văn đại học đƣợc nhập vào hệ thống quản lý.
- Dự kỷ niệm ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 và công bố 02 CT đạt tiêu chuẩn quốc tế
AUN-QA.
- Họp bàn việc triển khai Đề án Trƣờng THPT THSP Chất lƣợng cao-ĐHCT.
-
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- Bồi dƣỡng công tác quản lí và sử dụng phòng học trực tuyến tại Trung tâm Phát triển kĩ
năng Sƣ phạm.
- Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nội dung Hội nghị TW8 khóa XII (trực
tuyến)
- Dự lễ trao bằng Tiến sĩ và Thạc sĩ năm 2018, đợt 2.
- Làm việc về kế hoạch phát triển đơn vị giai đoạn 2018-2022, định hƣớng đến năm 2030.
- Họp Ban tổ chức Hội thảo Khoa học.
- Làm việc với Đoàn kiểm tra tổ chức thi HK I năm 2018-2019.
- Lao động công trình thanh niên.
- Đoàn Khoa giao lƣu Đại Học Đài Loan.
- Hội thao truyền thống Khoa Sƣ phạm.
- Khoa đã gửi các công văn lên Trường:
+ Kế hoạch đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dƣỡng, chuẩn hóa viên chức năm 2018
+ Công văn về việc xin phép viên chức đi học Tiến sĩ tại Israel (Nguyễn Trƣờng
Long)
+ Công văn về việc báo cáo viên chức học xong Thạc sĩ về nhận công tác (Võ Huy
Bình)
+ Công văn xin phép cho viên chức tham dự hội thảo tại Hà Nội (Nguyễn Văn Nở
và Huỳnh Anh Huy)
- Trường ra quyết định:
+ QĐ số 5295/QĐ-ĐHCT, ngày 16/11/2018 về việc Thành lập Hội đồng thẩm định
giáo trình “Toán sơ cấp – GDTH”
+ QĐ số 5296/QĐ-ĐHCT, ngày 16/11/2018 về việc Thành lập Hội đồng thẩm định
giáo trình “Trò chơi sƣ phạm trong dạy học toán tiểu học”
+ QĐ số 5326/QĐ-ĐHCT, ngày 21/11/2018 về việc viên chức đi tham dự hội thảo
tại tỉnh Vĩnh Phúc (Lâm Quốc Anh).
+ QĐ số 5439/QĐ-ĐHCT, ngày 27/11/2018 về việc Thành lập Hội đồng thẩm định
giáo trình “Động vật có xƣơng sống”.
+ QĐ số 5530/QĐ-ĐHCT, ngày 29/11/2018 về việc cử viên chức ra nƣớc ngoài
(Nguyễn Trƣờng Long).
+ QĐ số 5630/QĐ-ĐHCT, ngày 30/11/2018 về việc Thành lập Hội đồng thẩm định
giáo trình “Phân loại học thực vật A”.
2. Công tác sẽ thực hiện tuần này và tuần sau:
- 03/12/2018: Thông tin về Luật Giáo dục Đại học
- 05/12/2018: Dự tuyên truyền về biển, đảo cho CCVC-NLĐ và SV Trƣờng ĐHCT
- 09/12/2018: Khoa tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa học.
- Chi tiền coi thi, photo đề thi, chi tiền mời giảng.
- Phân công giảng dạy HK II (2018-2019) bậc thạc sĩ.
- Tiếp tục kiểm tra công tác coi thi HK I (2018-2019).
- Hoàn thành báo cáo khảo sát việc làm SV tốt nghiệp 2017.
- Kết thúc nhập điểm HKI năm học 2018-2019 là ngày 16/12/2018.
- Thời hạn nhập điểm các lớp học phần thạc sĩ ngày 28/12/2018.
3. Ý kiến của BCN Khoa:
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- Quý thầy cô nộp bảng điểm cho Cô Mừng có chữ kí của sinh viên và 02 bảng điểm in có
chữ kí của GV.
- Năm 2019, 2020 Khoa sẽ kiểm định 2 chƣơng trình ngành Toán và Sinh học.
- Về điều chỉnh chƣơng trình đào tạo: ngày 05-07/12/2018, ông Nở và ông Huy dự Hội
thảo xây dựng khối lƣợng kiến thức tối thiểu do BQL Chƣơng trình ETEP tổ chức. Sau khi đi hội
thảo về nếu có thay đổi sẽ điều chỉnh, bổ sung.
- Kế hoạch phát triển đơn vị, Khoa có chỉnh sửa một số nội dung và điều chỉnh việc mở
ngành.
- Các Bộ môn gửi danh sách sinh viên học tập ngắn hạn năm 2019, mỗi Bộ môn 02 sinh
viên hạn cuối gửi danh sách đầu tháng 01/2019.
- Các Bộ môn rà soát lại quy trình phấn đấu của giảng viên.
- Chủ nhật, ngày 09/12/2018, Khoa tổ chức Hội thảo Khoa học. Mỗi Bộ môn cử 05 giảng
viên và 10 sinh viên tham dự, tại Hội trƣờng Khoa SP.
Cuộc họp kết thúc lúc 15g50 phút cùng ngày.
THƯ KÝ

CHỦ TỌA

Hoàng Thị Minh Oanh

Nguyễn Văn Nở
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