
 ĐH CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH 
 KHOA QUỐC TẾ 
 --- 

TP. HCM, Ngày 29 tháng 11  năm 2010 

LỊCH TRỰC CỦA LÃNH ĐẠO 
STT Đại diện khoa Nội dung và thời gian tiếp Thời gian Địa điểm 

1 Trưởng khoa Bùi Đình Tiền 
 

F Tiếp sinh viên đại học chính quy: 
o Chương trình tiên tiến 
o Chương trình Hợp tác quốc tế 

Thứ 3 
Sáng  : 07h30-11h30 
Chiều : 13h30-16h30 

VP khoa 

F Tiếp sinh viên cao đẳng: 
o Chương trình của Học viện TafeSA (Úc) 
o Chương trình của Học viện SIAST (Canađa) 

Thứ 5 
Sáng  : 07h30-11h30 
Chiều : 13h30-16h30 

VP khoa 

F Tiếp sinh viên đại học liên thông: 
o Chương trình tiên tiến 
o Chương trình Hợp tác quốc tế 

Thứ 7 
Sáng  : 09h30-11h30 
Chiều : 15h30-16h30 

VP khoa 

F Tiếp cán bộ của tất cả các lớp (nếu có nhu cầu) 
F Tiếp đại diện của các nhóm sinh viên (nếu có nhu cầu) 
F Sinh viên các Khóa học đã tốt nghiệp 

Thứ 7 
Sáng  : 07h30-09h30 
Chiều : 13h30-15h30 

VP khoa 

F Giải quyết các vấn đề liên quan đến học phí, chuyển ngành, 
chuyển lớp và chuyển chương trình 

Thứ 6 
Sáng: 07h30-11h30 VP khoa 

2 Phó Khoa Nguyễn Trọng Nghĩa 

F Sinh viên chương trình đại học tiên tiến 
F Sinh viên các Khóa học đã tốt nghiệp 

Thứ 2 & Thứ 7 
(07h30-16h30) VP khoa 

F Sinh viên  chương trình hợp tác quốc tế 
F Sinh viên chương trình đại học liên thông 

Thứ 4 & Thứ 6 
(07h30-16h30) 

VP khoa 

Một số lưu ý:  F Lịch này có hiệu lực từ 06/12/2010. Yêu cầu tất cả sinh viên có nhu cầu giải quyết công việc đi đúng lịch. 
F Trường hợp Lãnh đạo khoa bận họp hoặc đi công tác: Sinh có thể gửi lại nội dung cần giải quyết & số điện thoại hoặc 
email tại Giáo vụ Khoa để lãnh đạo khoa xem xét  giải qưyết. 
F Giảng viên (đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm) và cán bộ lớp phổ biến lịch này cho các lớp trong Khoa để thực hiện. 
F Mọi góp ý hay đề xuất: Quý phụ huynh và SV có thể email về: bdtien@gmail.com cho Trưởng Khoa. Trân trọng cảm ơn. 

 Trưởng khoa 
  
 
 
 
 Bùi Đình Tiền 


