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Số: 677 /QĐ-ĐHKTKTCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Bổ sung Chương trình đào tạo và điều kiện xét công nhận tốt nghiệp
đối với Học sinh - Sinh viên của Trường
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

- Căn cứ quyết định số 989/QĐ-BCT ngày 08/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Công
Thương về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường
Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp;
- Căn cứ các quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT; số 25/2006/QĐ-BGDĐT; số
36/2007/QĐ-BGDĐT; số 40/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
về việc ban hành các quy chế đào tạo;
- Căn cứ hệ thống chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;
chương trình đào tạo các hệ, ngành, trình độ đào tạo hiện đang triển khai, áp dụng tại
Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp;
- Thực hiện chỉ thị số 53/2007/CT-BGDĐT ngày 07/09/2007 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học năm học 2007-2008,
trong đó nhấn mạnh triển khai cuộc vận động: “Nói không với đào tạo không đạt chuẩn,
không đáp ứng nhu cầu xã hội”;
- Theo tinh thần chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường về việc nâng cao
trình độ nghề nghiệp, ngoại ngữ cho HSSV tốt nghiệp ra Trường;
- Theo đề nghị của các Ông (Bà) Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng Tổ chức
Cán bộ - HSSV, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Trưởng các Khoa, Bộ môn trực
thuộc;

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Bổ sung thêm vào chương trình đào tạo Đại học, Cao đẳng, TCCN của các ngành
hiện đang triển khai, áp dụng tại Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp các học
phần thực hành nghề nâng cao và tiếng Anh nâng cao. Tên gọi và nội dung các học phần
của từng ngành, từng trình độ đào tạo trong phần phụ lục. Trong đó:
1. Kết quả của học phần thực hành nghề nâng cao không tính vào điểm trung bình
chung toàn khoá học, mà làm căn cứ để Nhà trường cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành
chương trình thực hành nghề nâng cao.
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2. Kết quả của các học phần tiếng Anh nâng cao được tính vào điểm trung bình
chung toàn khoá học.
Điều 2: Bổ sung thêm vào điều kiện xét công nhận tốt nghiệp các trình độ đào tạo Đại
học, Cao đẳng, TCCN của các ngành hiện đang triển khai, áp dụng tại Trường Đại học
Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp như sau:
1. Có Giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình thực hành nghề nâng cao do
Nhà trường cấp.
2. Có Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh còn hiệu lực:
- Trình độ Trung cấp chuyên nghiệp: Chứng chỉ A do Nhà trường cấp.
- Trình độ Cao đẳng: Chứng chỉ B do Nhà trường cấp.
- Trình độ Đại học:
Hệ chính quy có đầu vào tốt nghiệp THPT: Có chứng chỉ tiếng Anh hoặc
có trình độ tiếng Anh do Nhà trường tổ chức đánh giá tương đương với
350 điểm TOIEC.
Hệ vừa làm vừa học và hệ liên thông từ Cao đẳng hoặc từ TCCN: Chứng
chỉ B do Nhà trường cấp.
Điều 3: Giao cho Phòng Đào tạo, các Khoa, Bộ môn, Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ
hoàn thiện chương trình chi tiết, tổ chức giảng dạy, tổ chức ôn tập (nếu có), tổ chức thi,
cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận cho HSSV.
Điều 4: Kinh phí tổ chức đào tạo lấy từ nguồn kinh phí thu thêm ngoài học phí. Kinh phí tổ
chức ôn tập (nếu có), tổ chức thi, cấp chứng chỉ do HSSV đóng góp, mức đóng góp sẽ được
quy định riêng cho từng năm để phù hợp với thực tiễn.
Điều 5: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế cho các quyết định trước đây
về việc bổ sung Chương trình đào tạo và điều kiện xét công nhận tốt nghiệp.
Điều 6: Các Phòng, Khoa, Bộ môn, Trung tâm, các cá nhân có liên quan và HSSV trong
toàn trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:

(Đã ký)

- Như điều 6
- Lưu VP-ĐT
TS. Phạm Ngọc Anh
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Phụ lục:
CÁC HỌC PHẦN THỰC HÀNH NGHỀ NÂNG CAO VÀ TIẾNG ANH NÂNG CAO
(Ban hành kèm theo Quyết định số:
/QĐ-ĐHKTKTCN ngày tháng năm 2010 về việc
Bổ sung CTĐT và điều kiện xét công nhận tốt nghiệp đối với HSSV của Trường của Hiệu
trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp)

1. Thực hành nghề nâng cao
STT

1

2

Ngành đào tạo

Tên học phần thực hành nghề
TCCN

Cao đẳng

Đo
mẫu
và
Công nghệ Sợi
thiết kế vải cơ
Dệt
bản
Cắt may quần
âu, áo sơ mi thời
Công nghệ May trang

Đại học

Đo
mẫu
và
Đo mẫu thiết kế
thiết kế vải hoa
vải carô
to
Cắt may
jacket

áo Tin ứng dụng
ngành may 3
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Chuẩn bị men
Công nghệ thực Chuẩn bị môi giống cho sản Phân lập và nuôi
phẩm
trường nhân men xuất
cấy vi sinh vật

4

Kế toán

5

Quản trị
kinh doanh

6

7

8
9
10

Kê khai thuế

Hạch toán thuế

Lập phương án Lập kế hoạch
kinh doanh
kinh doanh
Phân tích
tài
Tài chính - Ngân Lập báo cáo tài chính
doanh
hàng
chính
nghiệp
Công nghệ kỹ
thuật Cơ khí

Hàn nâng cao

AutoCad

Quyết toán thuế
Tổ chức thực
hiện chiến lược
kinh doanh
Dự báo tài chính
doanh nghiệp
CAD/CAM/CNC

Bảo dưỡng, sửa
chữa ô tô nâng
Công nghệ ô tô cao
AutoCad
Công nghệ thông Quản trị hệ
tin
thống mạng
Thiết kế Web

Quản trị mạng

Công nghệ kỹ
thuật điện, điện
tử

Điều khiển lập
trình PLC

Điều khiển khí
nén

Trang bị điện
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Công nghệ kỹ
thuật điện tử,
truyền thông

Thiết kế số dùng
và ngôn ngữ mô tả Chuyển mạch và
phần cứng
tổng đài

Thu phát
truyền dẫn
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Công nghệ kỹ
thuật cơ điện tử

Điều khiển khí
nén

Điều khiển lập
trình PLC

Ghi chú

2. Tiếng Anh nâng cao
STT
1

Tên, khối lượng học phần tiếng Anh nâng cao
Hệ đào tạo

TCCN

Chính quy

2

Vừa làm vừa học

3

Liên thông
TCCN

4

Liên thông từ Cao
đẳng

từ

Cao đẳng

Đại học

Anh nâng cao 1
(4 đvht)

Anh nâng cao 2 Anh NC3 (4 TC)
(4 đvht)
Anh NC4 (4 TC)

Không có

Anh nâng cao 2
Anh NC3 (4 TC)
(4 đvht)

Không có

Anh nâng cao 2
Anh NC3 (4 TC)
(4 đvht)

Không có

Không có

Ghi chú

Anh NC3 (4 TC)

Việc điều chỉnh, bổ sung nội dung các loại chứng chỉ trên do Hiệu trưởng quyết định.

