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PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC VIÊN CHỨC TRONG ĐƠN VỊ 

 

1.  GVC. ThS Nguyễn Viết Nam. 

1. Quản lý về nhân sự trong khoa. 

2. Quản lý chung về chuyên môn trong khoa, quản lý cụ thể: 

 2.1. Kế hoạch hoạt động của khoa trong nhiệm kỳ, trong năm học; 

 2.2. Kế hoạch liên kết với các trường ĐH đào tạo nâng chuẩn; 

 2.3. Kế hoạch đào tạo nâng chuẩn; 

 2.4. Phối hợp với các trường ĐH trong việc dạy và học các lớp LT NC; 

 2.5. Kế hoạch dạy học các lớp không chính quy do khoa quản lý; 

 2.6. Phối hợp với các phòng ban liên quan trong các hệ dào tạo ngắn hạn 

 

2. GV ThS. Trịnh Quang Cơ 

 2.1. Giải quyết các công việc khi được trưởng khoa ủy quyền; 

 2.2. Quản lý sinh viên, học viên các lớp do khoa GDTX quản lý; 

 2.3. Trực tiếp xử lý, tổng hợp các biểu mẫu liên quan đến sinh viên, học viên; 

 

3. GV ThS.  Bế Thị Thao 

 3.1. Trực tiếp quản lý học viên các lớp ngắn hạn; 

 3.2. Trực tiếp quản lý các lớp liên kết với các trường, học viện: (Sư phạm 
Đà nẵng, Ngoại ngữ Huế, Âm nhạc Huế) 

 3.3. Trực tiếp quản lý các lớp nâng chuẩn GDMN (từ trung cấp lên cao đẳng). 

 3.4. Giải quyết các công việc khi cô Hương, cô Tuyến vắng 

 

4. GV ThS. Nguyễn Thị Thanh Phương 

 4.1. Phối hợp với các thành viên trong khoa quản lý các lớp nâng chuẩn 
GDMN (từ trung cấp lên cao đẳng). 

 4.2. Trực tiếp quản lý các lớp liên kết với trường Đại học Sư phạm Huế 
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5. GV ThS. Lương Thị Ngọc Thảo 

 5.1. Trực tiếp nhập điểm thành phần, điểm thi, ... của sinh viên, học viên 
các lớp do khoa quản lý; 

 5.2.  Giải quyết các công việc khi cô Phương vắng 

 

6. GV ThS. Vũ Thị Hương 

 6.1. Phối hợp với cô Tuyến, quản lý hồ sơ khoa; 

6.2. Nhập dự liệu (Hồ sơ sinh viên, học viên); 

 6.3.  Trực tiếp quản lý các lớp liên kết với các trường: (GDTC, ĐHPY, NT Huế)   

 

7. GV ThS. Hoàng Thị Tuyến  

 6.1. Quản lý hồ sơ trong khoa; 

6.2. Nhập dự liệu (Hồ sơ sinh viên, học viên); 

 6.3. Phối hợp với các thành viên trong khoa quản lý các lớp nâng chuẩn 
GDMN (từ trung cấp lên cao đẳng). 

           TRƯỞNG KHOA 

 

                 (Đã ký) 

 

         Nguyễn Viết Nam 

    


