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Thừa Thiên Huế, ngày 24 tháng 9 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh một số nội dung chương trình đào tạo các khóa học
của 24 ngành đào tạo bậc đại học

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 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 Quyết định số 1389/QĐ-ĐHH ngày 10/7/2104 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 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 Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào
tạo về việc 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 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 về đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;
Căn cứ Biên bản họp ngày 25/8/2015 của Thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Trường
Đại học Khoa học kết luận về điều chỉnh một số nội dung của 24 chương trình đào tạo bậc đại học;
Theo đề nghị của ÔngTrưởng Phòng Đào tạo Đại học,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh một số nội dung chương trình đào tạo các khóa học của 24 ngành đào tạo
bậc đại học (kèm theo: 05 khung chương trình đào tạo ngành Toán học, Toán ứng dụng, Lịch sử,
Đông phương học, Công tác xã hội và 01 danh sách điều chỉnh tổng hợp).
Điều 2. Các nội dung điều chỉnh ở Điều 1 được áp dụng từ năm học 2015-2016.
Điều 3. Các đơn vị liên quan có nhiệm vụ tổ chức quản lý, điều hành, biên soạn đề cương học
phần, đề thi đã xác định trong chương trình đào tạo đúng theo quy chế hiện hành.
Điều 4. Các Ông (Bà) Trưởng các Phòng chức năng, Trưởng các Khoa/Bộ môn trực thuộc và
toàn thể cán bộ, viên chức, lao động, sinh viên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Đại học Huế (để báo cáo);
- Như điều 4;
- Lưu: VT, ĐTĐH.
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