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THÔNG BAO
Vex vic dir gir cüa giãng viên ti giãng throng
Tip tic thrc hin chü truang cüa Ban Giám Hiu v d6i mói phuong pháp giang day, nâng cao
ch& hrcing dào to, ve^ vic dáp fmg và khai thác hiu qua trang thi& bj phic vi,i giâng day; t8 cong tác
&rcic thành lp theo qu>4t si 81 ngày 8/12/2017 ciia Hiu truOng trung Dai hoc K thut Cong nghip
tip tic thrc hin vic khão sat thrc t6 gib giâng tii giâng duing cüa giäng viên. Mie dIch d6 nm bat,
ghi nhn tInh hInh thc te^ các hoat dng giãng dy, hçc tp và hot dng cüa các trang thit bj h8 trçr tai
giãng duô'ng. Trên ca sâ do, d ra các giái pháp hQ'u hiu cho các hoat dng dào to nhm dam bão chat
hrcing giáo diic trong nhà tnthng.
1.Thänh ph An t cong tic
- Dai din Ban Giám Hiêu;
- Dai din 1nh do phOng Dào tao;
- Dai din 1nh dao phông KT&DBCLGD;
- Di din lânh dao phàng Quân tn Phic vi,i;
- Dai biu môi.
2. K hoch thtrc hiên
Khão sat thrc te thông qua gib giang cüa giàng viên ti giãng dung theo th&i khóa biu do phOng
Dào to xây drng.
3. Trách nhiêm cüa cãc don vi và Ca nhãn lien quan
- Các thãnh vién tham gia t6 cong tác thrc hin dung ke hoch khi nhn ducjrc thông báo.
- PhOng KT&DBCLGD: Xây drng và thông báo k6 hoch kháo sat thrc t6 tai giãng di.thng cho t
cong tác; Ong hop ' kinn gop cUa các thành viên t cong tác; báo cáo kt qua kháo sat cUa t cOng tác
vâi lânh do Nba trxông và các don vi lien quan.
- PhOng Dào tao: Cung cap thông tin ve^ thai khóa biêu khi có yêu cAu.
- Khoa và B6 mOn trc thuc: Thông báo cho don vi ve^ hot dng khão sat thirc th giä giáng cua
giâng viên tai giOng dung cüa Nhã truâng.
Nhâ tnrong yeu cu các don vi Va các Ca than CO lien quan th%rc hin nghiêm tCic nOi dung thông
báonày.
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