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Thừa Thiên Huế, ngày 20 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ chính
quy tại Trường Đại học Khoa học năm 2015

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
Căn cứ Nghị định số 30/CP ngày 04/04/1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Huế và
Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc
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 10/7/2014 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 Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học và Thông tư số 08/2015/TTBGDĐT ngày 21/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số
điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học;
Căn cứ Quyết định số 679/QĐ-ĐHH ngày 29/5/2015 của Giám đốc Đại học Huế về việc giao
chỉ tiêu tuyển sinh đại học năm 2015; Căn cứ Quyết định số 463/QĐ-ĐHKH, ngày 08/10/2015
của Hiệu Trưởng Trường Đại học Khoa học về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh và các Ban
chuyên môn của kỳ thi tuyển sinh Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hệ chính quy, ngành
Công nghệ thông tin năm 2015;
Căn cứ kết luận của Hội đồng tuyển sinh năm 2015 họp ngày 16/10/2015;
Xét đề nghị của các Ông Trưởng Phòng Đào tạo Đại học,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay công bố điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học
ngành Công nghệ Thông tin, hình thức chính quy, thi ngày 09, 10/8/2015 tại Trường Đại học Khoa
học năm 2015 như sau:
Điểm trúng tuyển là 18 điểm (mười tám điểm). Điểm trúng tuyển áp dụng đối với thí sinh ở
khu vực 3, không ưu tiên. Điểm ưu tiên giữa hai khu vực kế tiếp là 0.5 điểm, giữa hai nhóm đối
tượng kế tiếp là 1.0 điểm. Điểm thi không nhân hệ số.
Kết quả có 23 (hai mươi ba) thí sinh trúng tuyển.
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 - Đảm bảo Chất lượng Giáo dục,
Trưởng các đơn vị liên quan và các thí sinh có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này./.
HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, ĐTĐH.
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