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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 24 tháng 9 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận danh sách sinh viên thuộc các nhóm ngành tuyển sinh năm 2014
được xét vào ngành học chính thức từ năm học 2015 - 2016
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
Căn cứ Nghị định 30/CP, ngày 04/4/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập
Đại học Huế và Thông tư 08/2014/TT-BGDĐT, ngày 20/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học
thành viên;
Căn cứ Quyết định số 1389/QĐ-ĐHH ngày 10/7/2014 của Giám đốc Đại học Huế về việc
Ban hành quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Huế, các trường đại học thành viên và đơn vị
trực thuộc;
Căn cứ Quyết định số 1973/QĐ-ĐHH, ngày 31/10/2014 của Giám đốc Đại học Huế về việc
bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học nhiệm kỳ 2014-2019;

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư
số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05/3/2012 và Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29/6/2012
về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy;
Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
và Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về
việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ
thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 257/QĐ-ĐHKH ngày 03/9/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học
Khoa học về việc ban hành Quy chế học vụ đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;
Căn cứ Thông báo số 483/TB-ĐHKH ngày 01/9/2015 của Hiệu trưởng về việc đăng ký và
xét duyệt ngành học chính thức đối với các nhóm ngành tuyển sinh năm 2014;
Căn cứ Kết luận của Hội đồng xét ngành học chính thức cho sinh viên thuộc các nhóm
ngành tuyển sinh năm 2014 họp ngày 19/9/2015;
Xét đề nghị của Ông Trưởng phòng Đào tạo Đại học,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận danh sách 373 sinh viên tuyển sinh năm 2014 học chính thức các ngành:
Toán học, Toán ứng dụng, Địa chất học, Kỹ thuật địa chất, Kỹ thuật trắc địa & Bản đồ, Văn học,
Hán - Nôm và Ngôn ngữ học kể từ năm học 2015-2016 (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Các Ông (Bà) Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính, Đào tạo Đại học, Công tác Học
sinh sinh viên, Kế hoạch Tài chính - Cơ sở vật chất, Khảo thí - ĐBCLGD, Trưởng các Khoa liên
quan và sinh viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Đại học Huế (để báo cáo);
- Như điều 2 (để thi hành);
- Lưu: VT, ĐTĐH.
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