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THÔNG BÁO 
Về việc thống nhất số giờ rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo  

theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ trình độ trung cấp 
 

Căn cứ các cuộc hội thảo cấp khoa về việc điều chỉnh chương trình đào tạo 

trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng và liên thông theo phương thức tích lũy mô-

đun/tín chỉ; 

Căn cứ kết quả tham khảo chương trình đào tạo trình độ trung cấp của các 

trường trong và ngoài tỉnh; 

Căn cứ vào kết luận cuộc họp báo tuần ngày 20 tháng 02 năm 2023 của Hiệu 

trưởng Trường Cao đẳng nghề An Giang; 

Để thực hiện việc điều chỉnh chương trình có hiệu quả cao và mang tính 

thống nhất trong toàn trường. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề An Giang thông 

báo đến Lãnh đạo khoa và các thành viên trong Ban chủ nhiệm rà soát, điều chỉnh 

chương trình đào tạo các nội dung cụ thể như sau: 

1. Thời gian toàn khóa cho chương trình đào tạo trình độ trung cấp: tối 

đa 1.800 giờ. 

2. Các loại hồ sơ gửi về Phòng đào tạo – Nghiên cứu khoa học: 

- Chương trình đào tạo đã điều chỉnh sau hội thảo. 

- Biên bản hội thảo cấp khoa. 

- Biên bản họp ban chủ nhiệm. 

- Các phiếu phản biện (02 doanh nghiệp; 01 cơ sở giáo dục nghề nghiệp; 01 

giảng viên của Trường). 

Ghi chú: nộp hồ sơ chương trình đào tạo trình độ Trung cấp, cao đẳng và liên 

thông 

3. Thời gian hoàn thành: Sau 14 ngày tính từ ngày tổ chức hội thảo. 

Trên đây là thông báo về việc thống nhất số giờ rà soát, điều chỉnh chương 

trình đào tạo theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ trình độ trung cấp. 

Hiệu trưởng yêu cầu các khoa triển khai thực hiện đúng theo tinh thần thông báo 

trên./. 

Nơi nhận: 

- Lãnh đạo khoa; 

- Ban chủ nhiệm; 

- Lưu: VT, P. ĐTNCKH. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hải 
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