
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:         /QĐ-ĐHPVĐ Quảng Ngãi, ngày      tháng  8  năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành chương trình đào tạo, chương trình dạy học  

và mô tả chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, đại học  

rà soát, cập nhật năm 2022 

 

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 Nghị quyết số 337/QĐ-ĐHPVĐ ngày 20 tháng 7 năm 2022 của 

Hội đồng trường - 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 Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ 

tướng Chính phủ Phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam; 

Căn cứ Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 6 năm 2021 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, 

thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học; 

Căn cứ Quyết định số 285/QĐ-ĐHPVĐ ngày 30 tháng 7 năm 2021 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Phạm Văn Đồng về việc ban hành Quy chế đào 

tạo đại học theo hệ thống tín chỉ; 

Căn cứ Quyết định số 76/QĐ-ĐHPVĐ ngày 23 tháng 02 năm 2021 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Phạm Văn Đồng về việc ban hành Quy định đào 

tạo trình độ cao đẳng chính quy ngành Giáo dục Mầm non của Trường Đại học 

Phạm Văn Đồng; 

Căn cứ Kế hoạch số 802/KH-ĐHPVĐ ngày 02 tháng 11 năm 2021 của 

Trường Đại học Phạm Văn Đồng về thực hiện rà soát, cải tiến chất lượng các 

mặt hoạt động của Nhà trường theo yêu cầu của Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT 

và thực hiện rà soát các chương trình đào tạo tiến tới tự đánh giá và đánh giá 

ngoài cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo; 

Căn cứ Thông báo 909/TB-ĐHPVĐ ngày 30 tháng 11 năm 2021 của 

Trường Đại học Phạm Văn Đồng về việc rà soát, đánh giá, cập nhật chuẩn đẩu 

ra, chương trình đào tạo, chương trình dạy học các ngành đào tạo trình độ cao 

đẳng, đại học; 

Căn cứ Thông báo 304/TB-ĐHPVĐ ngày 19 tháng 4 năm 2022 của 

Trường Đại học Phạm Văn Đồng về việc điều chỉnh và bổ sung một số nội dung 

trong quá trình triển khai thực hiện rà soát, đánh giá, cập nhật chuẩn đẩu ra, 

chương trình đào tạo, chương trình dạy học các ngành  đào tạo trình độ cao 

đẳng, đại học; 
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Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng khoa học và đào tạo Trường ngày 22 

tháng 8 năm 2022; 

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này chương trình đào tạo, chương 

trình dạy học và mô tả chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, đại học được rà 

soát, cập nhật năm 2022, cụ thể: 

TT Ngành đào tạo Mã ngành 

I. Trình độ cao đẳng 

1 Giáo dục Mầm non 51140201 

II. Trình độ đại học 

1 Sư phạm Tin học 7140210 

2 Sư phạm Tiếng Anh 7140231 

3 Sư phạm Ngữ văn 7140217 

4 Sư phạm Vật lý 7140211 

5 Sư phạm Toán học 7140209 

6 Giáo dục tiểu học 7140202 

7 Ngôn ngữ Anh 7220201 

8 Kinh tế phát triển 7310105 

9 Quản trị kinh doanh 7340101 

10 Du lịch 7810101 

11 Kỹ thuật cơ điện tử 7520114 

12 Sinh học ứng dụng 7420203 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, áp dụng cho 

các khóa tuyển sinh từ năm 2022 và được tiến hành rà soát, cập nhật định kỳ 

theo quy định.  

Điều 3. Trưởng các đơn vị thuộc trường và cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:       
- Như Điều 3; 

- Đảng ủy; 

- Hội đồng trường; 

- HT, các PHT;  

- Website trường; 

- Lưu: VT, ĐT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 
 

 

TS. Trần Đình Thám 
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