
DANH MỤC VÀ THỨ TỰ SẮP XẾP CÁC VĂN BẢN TRONG ĐỀ ÁN  

MỞ MÃ NGÀNH ĐÀO TẠO 

 

STT Nội dung 

1 Tờ trình đăng ký mở ngành đào tạo 

2 Đề án xây dựng mở ngành đào tạo 

3 Báo cáo kết quả khảo sát nhu cầu đào tạo  

4 Bảng so sánh chương trình đào tạo  

5 Nghị quyết của Hội đồng trường 

6 Kế hoạch đào tạo của nhà trường 

7 Quyết định thành lập tổ soạn thảo chương trình đào tạo  

8 Biên bản họp tổ soạn thảo 

9 Biên bản họp Hội đồng Khoa học 

10 

Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định các điều kiện đảm 

bảo chất lượng về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên  

11 
Biên bản họp Hội đồng thẩm định các điều kiện đảm bảo chất 

lượng về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên  

12 
Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo 

và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo ngành …….  

13 
Biên bản họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo và các điều 

kiện đảm bảo chất lượng đào tạo ngành …….  

14 Xác nhận chỉnh sửa nội dung chương tình đào tạo của cơ sở đào tạo 

15 Các điều kiện về đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất 

16 Các thỏa thuận hợp tác trong nước  

17 Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục  

18 Quyết định Thành lập đơn vị chủ quản  

19 Quyết định ban hành Chương trình đào tạo  

20 Quyết định ban hành chuẩn đầu ra chương trình đào tạo  

21 Chương trình đăng ký mở ngành đào tạo  

22 
Hồ sơ giảng viên (Bằng cấp, Chứng chỉ NVSP, Quyết định phân 

công công tác/HĐLĐ, Lý lịch khoa học)  

 

 


