Phân công nhiệm vụ trợ lí, GV chủ nhiệm, cố vấn học tập năm học 2008-2009
Thứ năm, 21 Tháng 8 2008 06:12

Thông báo phân công nhiệm vụ trợ lí, giáo viên chủ nhiệm và cố vấn học tập
năm học 2008 - 2009
Để chuẩn bị cho năm học 2008-2009, ngày 15 tháng 8 năm 2008, Khoa Ngôn ngữ học đã
họp phân công nhiệm vụ chuyên trách và kiêm nhiệm cho các cán bộ, giảng viên trong khoa. D
ưới
đây là danh sách các trợ lí chuyên môn, nhân viên văn phòng, giáo viên chủ nhiệm và cố vấn
học tập của Khoa Ngôn ngữ học trong năm học 2008-2009 (kèm theo số điện thoại và địa chỉ
email để tiện liên hệ).
Bộ phận trợ lí chuyên môn
- Trợ lí đào tạo ĐH chính quy: CN Đỗ Hồng Dương (0912776599, duong1910@yahoo.co
m
) - học kỳ I năm 2008
– 2009
- Trợ lí đào tạo sau đại học: ThS Nguyễn Thị Kim Thoa (090 202 6942, thoangonngu@ya
hoo.com
)
- Trợ lí chương trình Trung Quốc: ThS Phạm Hữu Viện (0903464846,
philipepham@yahoo.com )
- Trợ lí chính trị và CTSV: CN Bùi Duy Dương (0912792717, duyduong07@yahoo.com )
Văn phòng
- Kế toán: ThS Nguyễn Thị Kim Thoa (090 202 6942, thoangonngu@yahoo.com)
- Tài vụ + Văn thư + Tư liệu: CN Vũ Thị Hương Mai (0916881819)

Giáo viên chủ nhiệm và cố vấn học tập các lớp
-

K50NN: CN Bùi Duy Dương (0912792717, duyduong07@yahoo.com )
K50CLC: TS Hoàng Anh Thi (0916124833, giadinhthi@yahoo.com )
K51NN: CN Đỗ Hồng Dương (0912776599, duong1910@yahoo.com )
K51CLC: TS Nguyễn Văn Chính (0915591331, nguyen_vanchinh87@yahoo.com )
K52NN + K52CLC: ThS Phạm Thuý Hồng (0942341971, thuyhongling@yahoo.com )
K53NN: TS Nguyễn Thị Phương Thùy (0979191636, thuy81np@yahoo.com )
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