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THÔNG BÁO
Về việc mở lớp chuyên đề “Ứng dụng SPSS
trong phân tích dữ liệu (Phần cơ bản)”
____________________
Căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm học 2016-2017 của Ban Chuyên môn Công
đoàn cơ sở Trường Đại học Đồng Tháp;
Nhằm giúp công đoàn viên hiểu rõ và vận dụng tốt phần mềm SPSS trong phân
tích dữ liệu khi thực hiện các nghiên cứu về thống kê. Nay Ban Chuyên môn công đoàn tổ
chức mở lớp cho công đoàn viên có nhu cầu học, cụ thể như sau:
1. Đối tượng: Cán bộ viên chức đang công tác tại Trường Đại học Đồng Tháp.
2. Thông tin khóa học
- Thời gian học:
+ 30 tiết (10 tiết lý thuyết, 20 tiết thực hành), bắt đầu học buổi tối các ngày Thứ 2, 4,
6 hoặc Thứ 3,5,7 trong tuần (sau khi khai giảng lớp, học viên sẽ thỏa thuận về thời gian
học với giảng viên) dự kiến khai giảng đầu tháng 5/2017.
+ Học phí: Công đoàn hỗ trợ 100%.
- Giảng viên phụ trách lớp: Nhóm Giảng viên Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh
3. Công đoàn viên có nhu cầu tham gia khóa học, đăng ký cho tổ trưởng công đoàn
(theo mẫu), tổ công đoàn tổng hợp danh sách gửi trực tiếp chuyên viên Trần Văn Luận –
Văn Phòng Đảng - Đoàn đến hết ngày 25/4/2017.
Ghi chú: Trường hợp đã đăng ký tham gia khóa học, nếu vắng quá 30% tổng số
tiết (không có lý chính đáng), công đoàn sẽ xem xét truy thu học phí (mức đóng: theo tín
chỉ của nhà trường); BTC chỉ mở lớp khi có từ 20 công đoàn viên đăng ký trở lên.
Đề nghị các tổ công đoàn triển khai nội dung thông báo này đến tất cả công đoàn
viên trong đơn vị được biết để đăng ký khóa học./.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo trường (báo cáo);
- Các đơn vị (thực hiện);
- Tổ CĐTT (thực hiện);
- Egov nội bộ;
- Lưu: VTCĐ (Luận).

TM. BCM CÔNG ĐOÀN
TRƯỞNG BAN
Đã ký
Nguyễn Quốc Vũ

