
8h30 8h30
G1: Quản trị 

NP - XM
G2: Đời sông sinh viên

SdC - CD

G3: Quan hệ quôc tế

JPE - SS

8h30
N2: Đời sông sinh viên

SdC

   

9h30

H1: Điều hành 

NP - XM

H2: Đào tạo/Đời sông sinh 

viên

SdC - CD

H3: Quan hệ quôc tế

JPE - SS
9h30

O2: Đời sông sinh viên

SdC

10h30 10h30

10h00
10h45

I2: Đời sông sinh viên

SdC - CD 10h45
P2: Điều hành

SS-XM-NP

10h15

11h15 11h45
J2: Đời sống sinh viên

SdC - CD
11h45

C

12h30 12h45 12h45

14h00 14h00 14h00

15h00 15h00

L1: Quản trị/Nghiên cứu

SS-XM-CD

15h00

16h00
M1: Đào tạo 

NP-CD-SS-SdC

17h00 17h00

19h00 19h00

 Thảo luận kín Thảo luận kín

Thảo luận kínF

F1: Nghiên cứu

SS - JPE - XM

F2: Chất lượng

NP-SDC-cd

M

M2: Thăm quan PTN và khuôn viên Trường 

Nhóm lãnh đạo chuyển giao công nghệ, BK Holding, 

vườn ươm công nghệ tại trường
Lãnh đạo quản lý chất lượng

Hiệu phó phụ trách đào 

tạo 

E1: Quản trị/Điều hành

XM - JPE

 E2: Đào tạo / Nghiên cứu

NP - CD - SS

L

L2: Quản trị

NP - SdC

  Kế hoạch/Ngân sách/Tài chính Phỏng vấn lãnh đạo bộ phận đào tạo sau đại học
Hiệu phó phụ trách 

nghiên cứu khoa học
Truyền thông

D

Quản trị / Đào tạo

K Thảo luận kín

R
D1: Phỏng vấn các Viện trưởng các Khoa/Viện

(max 6 người)

D2: Phỏng vấn các Viện trưởng các Khoa/Viện

(max 6 người)
Buổi phỏng vấn cuối cùng với Hiệu trưởng Nhà trường

E

Chuẩn bị cho buổi phỏng vấn cuối cùng (họp kín)

ăn trưa riêng
ăn trưa riêng

Chuẩn bị cho buổi phỏng vấn cuối cùng (họp kín)

C1: Đào tạo C2: Nghiên cứu

J

J1: Điều hành 

SS - JPE

Q

Phỏng vấn đại diện cựu sinh viên (tối đa 6 người)
Phỏng vấn đại diện các  giám đôc Trung tâm / Viện 

nghiên cứu  (tối đa 6 người)
Hệ thống thông tin

Lãnh đạo các bộ phận y tế 

học bổng, kí túc xá

B

Phỏng vấn đại diện các thành viên khác của các hội đồng chiến lược (Hội đồng trường, Hội đồng khoa học 

và đào tạo)
Phỏng vấn lãnh đạo các bộ phận phục vụ đào tạo và 

nghiên cứu

Phỏng vấn đại diện  lãnh 

đạo các hiệp hội sinh viên
Phòng quan hệ quốc tế Tài sản Nhà trường

Phỏng vấn đại diện các đối tác học thuật trong nước

Phỏng vấn đại diện sinh 

viên bậc kĩ sư và Master  

(trong đó có đối tượng 

sinh viên nước ngoài học 

tại trường và sinh viên 

của trường đi học nước 

ngoài

Pause Nghỉ giải lao Pause

nghỉ giải lao

I

                I1: Điều hành/Đào tạo/nghiên cứu 

NP -XM - SS

P

P1: Quan hệ quôc tế

JPE - SdC

Phỏng vấn các đối tác 

học thuật quốc tế
Phỏng vấn đại diện doanh nghiệp

Bộ phận thể thao và văn 

hóa

Trao đổi với Đoàn chuyên gia 
H O

O1: Đối tác về đào tạo

JPE -SS - NP - CD

RH

Nhân sự

Thư viện và các công cụ 

kĩ thuật số

                                        

Phỏng vấn đại diện giảng 

viên-nghiên cứu viên 

nước ngoài làm việc tại 

trường  giảng viên-nghiên 

cứu viên của trường đi 

nước ngoài

A

                                                                                                                                                                                               

Hiệu trưởng cùng ê kíp tùy chọn:

Trình bày việc phân tích các SWOT của từng lĩnh vực, dự thảo chiến lược của nhà trường

(30 phút) G N

N1: Đôi tác

JPE -SS - XM

Hiệu phó

Lãnh đạo các bộ phận 

đón tiếp sinh viên / định 

hướng / hội nhập nghề 

nghiệp

Kế hoạch làm việc tại Bách khoa Hà Nội

Thứ tư ngày 1.3 Thứ năm ngày 2/3 Thứ sáu ngày 3/3
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