
  

 

          ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

  -*-                  -*- 

        Số:                     /ĐT                                             Đà Nẵng, ngày         tháng 07  năm 2010 

 

QUY ĐỊNH  
(V/v: Điều chỉnh khối lượng kiến thức của các Chương trình đào tạo 

theo phương thức đào tạo tín chỉ thuộc thuộc hệ chính quy 

tại Trường Đại học Sư phạm) 

------------------------------- 

 Căn cứ Quy chế đào tạo tín chỉ số 43/QĐ-BGDĐT ngày 15-08-2007 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, Quy định số 376/QĐ-ĐHĐN-ĐT ngày 29-01-2008 của Giám đốc Đại 

học Đà Nẵng;  

 Căn cứ tình hình thực tế về việc thực hiện các Chương trình đào tạo, công tác quản lý đào 

tạo tại trường; 

 Căn cứ biên bản cuộc họp Thường trực Hội đồng Khoa học – Đào tạo ngày 11-07-2010; 

 Nhà trường ban hành quy định và hướng dẫn thực hiện về việc điều chỉnh khối lượng 

kiến thức của các Chương trình đào tạo theo phương thức đào tạo tín chỉ thuộc thuộc hệ chính 

quy tại trường như sau: 

1. Đối với khóa tuyển sinh 2007 và sinh viên khóa 2006 chưa tốt nghiệp:  

 Giữ nguyên khối lượng kiến thức của các Chương trình đào tạo mà sinh viên phải tích lũy 

tối thiểu để đủ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp là 120 tín chỉ. 

 Các khoa tùy theo điều kiện và có nhu cầu có thể bổ sung một số học phần tăng cường  

cho sinh viên kiến thức thực tế, các kỹ năng về nghề nghiệp, các kỹ năng về ứng dụng công 

nghệ thông tin (tối đa 6 tín chỉ) 

2. Kể từ khóa tuyển sinh 2008 trở đi:  

 Điều chỉnh khối lượng kiến thức của các Chương trình đào tạo mà sinh viên phải tích lũy 

tối thiểu để đủ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp từ 120 tín chỉ theo quy định trước đây lên 

135 tín chỉ. 

 Giao cho Hội đồng Khoa học – Đào tạo các khoa trên cơ sở Kế hoạch đào tạo đã thực 

hiện cho từng khóa, xem xét điều chuyển hoặc bổ sung các học phần thuộc các khối kiến thức 

theo đúng quy định của các Chương trình đào tạo đã ban hành, đảm bảo cấu trúc của mỗi 

Chương trình đào tạo bao gồm: 

- Kiến thức bắt buộc: 110 tín chỉ 

- Kiến thức tự chọn:     25 tín chỉ  

 Các Chương trình đào tạo cần bổ sung một số học phần tăng cường cho sinh viên kiến 

thức thực tế, các kỹ năng về nghề nghiệp, các kỹ năng về ứng dụng công nghệ thông tin (tối đa 

6 tín chỉ). Những học phần điều chỉnh, bổ sung thực hiện đúng quy định về Chương trình chi 

tiết các học phần đã ban hành. 

 

Nơi nhận:                                HIỆU TRƯỞNG 

- Đại học Đà Nẵng (để báo cáo) 

- Các đơn vị trong trường (để thực hiện) 

- Lưu: HC, ĐT 



  

 

 


