
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

      Số :      01/ĐHCT-ĐT                                            Cần Thơ, ngày  02  tháng 01  năm 2018 

V/v chuyển đổi lịch giảng dạy phục vụ  

kỳ thi thăng hạng CDNN giảng viên chính năm 2017 

                       Kính gửi : 

                                       - Ban Lãnh đạo các đơn vị có đào tạo; 

- Phòng Quản trị thiết bị; 

- Giảng viên và sinh viên (SV) trong toàn trường. 

 

          Trường Đại học Cần Thơ sẽ tổ chức kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên 

chính năm 2017 theo kế hoạch số 811/KH-BGDĐT ngày 27/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo. 

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng phòng tổ chức kỳ thi, Trường thông báo đến giảng viên, 

sinh viên có lịch giảng dạy và học tập vào ngày 17/01/2018 và sáng 18/01/2018 tại các phòng 

302/D1; 303/D1; 304/D1; 305/D1; 306/D1; 401/D1; 402/D1; 404/D1 (thuộc dãy nhà học D1 

Nhà Điều hành) 

          Lịch chuyển đổi như sau:  

                  + Ngày thứ Tư 17/01/2018 chuyển sang ngày Chủ nhật 21/01/2018. 

                  + Sáng ngày thứ Năm 18/01/2018 chuyển sang Sáng ngày Chủ nhật 28/01/2018. 

           Với tiết học, phòng học không thay đổi. Hoặc vào thời gian thích hợp do giảng viên phụ 

trách lớp thông báo. 

             Các đơn vị có đào tạo thông báo đến giảng viên và sinh viên các lớp học phần có kế 

hoạch giảng dạy và học tập tại các phòng học trên biết nội dung chuyển đổi này để thực hiện. 

              Phòng Quản trị thiết bị, Phòng Kế hoạch tổng hợp bố trí cán bộ quản lý dãy nhà học 

mở cửa phục vụ theo kế hoạch chuyển đổi. 

              Kính chào trân trọng./. 

 

                                                                                         TL.HIỆU TRƯỞNG 

                                                                                 TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 
Nơi nhận: 
-Như kính gửi;                                                                                                   

-Lưu VT.                                                                                                         (Đã ký) 

 

 

 

                                                                                          Nguyễn Minh Trí                                                                                                           


