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QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành chương trình đào tạo, chương trình dạy học
rà soát, cập nhật năm 2019

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG
Căn cứ Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng
Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Phạm Văn Đồng;
Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ
tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;
Căn cứ Quyết định số 2050/QĐ-ĐHPVĐ ngày 29 tháng 12 năm 2015 của
trường Đại học Phạm Văn Đồng về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động
trường Đại học Phạm Văn Đồng;
Căn cứ Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2015 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về
năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của
giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo
trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;
Căn cứ Thông tư số 04/2016/TT-BGDDT ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương
trình đào tạo các trình độ giáo dục đại học;
Căn cứ Thông báo số 400/TB-ĐHPVĐ ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Hiệu
trưởng trường Đại học Phạm Văn Đồng về việc triển khai kế hoạch rà soát, cập nhật
các chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin và Công nghệ kỹ thuật cơ khí
trình độ đại học để phục vụ cho công tác tự đánh giá chương trình đào tạo;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 02 chương trình đào tạo, chương
trình dạy học ngành Công nghệ thông tin và Công nghệ kỹ thuật cơ khí, trình độ đại
học, hình thức đào tạo chính quy.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và được áp dụng đối với sinh
viên các lớp khóa tuyển sinh từ năm học 2019-2020.
Điều 3. Các Ông (Bà) trưởng các phòng, khoa, ban, trung tâm và các đơn vị có
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- HT, các PHT;
- Như Điều 3;
- Website;
- Lưu: VT, ĐT (02) .
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