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THÔNG BÁO 

Gia hạn thời gian nộp rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo 

 

Theo tinh thần kết luận của Ban Giám hiệu tại họp báo ngày 11 tháng 7 

năm 2022 về việc gia hạn thời gian rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo, lấy 

phiếu khảo sát của doanh nghiệp và cơ sở giáo dục nghề nghiệp góp ý điều 

chỉnh cho chương trình đào tạo. Ban Giám hiệu yêu cầu các khoa thực hiện các 

nội dung sau: 

1. Trước khi tổ chức hội thảo, Khoa bổ sung nội dung trong phiếu khảo sát 

(theo mẫu Phòng Đào tạo – NCKH) cho phù hợp với từng ngành, nghề. Sau đó, 

Khoa gửi phiếu khảo sát kèm chương trình đào tạo cho doanh nghiệp và cựu 

HSSV thực hiện.  

2. Các khoa tổ chức Hội thảo lấy ý kiến rà soát, điều chỉnh chương trình 

đào tạo.  

3. Sau khi tổ chức hội thảo, Khoa tiến hành gửi chương trình đào tạo đã 

chỉnh theo góp ý của hội thảo cho 2 phản biện (một phản biện là cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp, một phản biện đại diện doanh nghiệp). Đồng thời cung cấp họ tên, 

đơn vị hai phản biện ngoài cho Phòng Đào tạo – NCKH lập kế hoạch thẩm định 

cấp trường. 

4. Hồ sơ nộp về phòng Đào tạo – NCKH gồm: 

- Kế hoạch tổ chức rà soát chương trình đào tạo do khoa biên soạn (bản 

giấy). 

- Biên bản hội thảo cấp khoa (bản giấy). 

- Chương trình đào tạo đã chỉnh sửa theo góp ý của Hội thảo (bản file). 

- Phiếu thẩm định chương trình đào tạo của hai phản biện ngoài (bản giấy). 

- Các phiếu khảo sát (bản giấy). 

5. Thời gian hoàn chỉnh chương trình đào tạo ngày 29/7/2022.  

Yêu cầu các Khoa nộp hồ sơ theo mục 4 về Phòng Đào tạo – NCKH (đ/c 

Huỳnh Ngọc Nga) đúng thời gian quy định. 

Nơi nhận: 

- Các khoa; 

- Lưu:VT, ĐTNCKH. 
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