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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế đào tạo bậc cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ  

của trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức 

 

HIỆU TRƯỞNG  

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC 

 

Căn cứ Điều lệ trường cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-

BGDĐT ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Quyết định số 6426/QĐ -BGDĐT ngày 24 tháng 09 năm 2008 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức 

trên cơ sở trường Trung học Kỹ thuật và Nghiệp vụ Thủ Đức 

Căn cứ Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo 

quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo và Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và 

cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 

43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Căn cứ Quy chế đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao 

đẳng Công nghệ Thủ Đức ban hành kèm theo quyết định số 345/QĐ-CĐCNTĐ ngày 

30/9/2009 và đã được điều chỉnh – bổ sung theo thông báo số 249/TB-CNTĐ-ĐT ngày 

27/12/2011 và thông báo số 253/TB-CNTĐ-ĐT ngày 16/11/2013; 

Căn cứ biên bản họp hội đồng đào tạo ngày 09/10/2015 về việc điều chỉnh, bổ 

sung quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức; 

Xét đề nghị của Q. Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Quy chế đào tạo bậc cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại 

trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức.  

Điều 2. Quy chế đào tạo bậc cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ của trường Cao 

đẳng Công nghệ Thủ Đức ban hành kèm theo Quyết định này thay thế cho Quy 

chế đào tạo bậc cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ đã ban hành kèm 

theo quyết định số 345/QĐ-CĐCNTĐ ngày 30/9/2009 và đã được điều chỉnh – 

bổ sung theo thông báo số 249/TB-CNTĐ-ĐT ngày 27/12/2011 và thông báo số 

253/TB-CNTĐ-ĐT ngày 16/11/2013. 



Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ HKII năm học 2015-2016 và áp dụng cho 

tất cả các ngành đào tạo bậc cao đẳng. 

Điều 4. Các Ông (Bà) Trưởng phòng, Trưởng khoa, Giám đốc Trung tâm, phụ trách các 

bộ phận có có liên quan thuộc Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 

 

 

Nơi nhận: 

- Các Phòng, Khoa, TT;  

- Lưu 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

(đã ký) 

 

    ThS. Nguyễn Thị Lý 

 


