
 

bé c«ng th¬ng Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam 

Trêng §¹i häc  

Kinh tÕ Kü thuËt C«ng nghiÖp 
 

Sè:   373  /Q§-§HKTKTCN 

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 
 

                  
 Hµ néi, ngµy  15  th¸ng   09  n¨m 2010 

QuyÕt §Þnh 
Công bố chuẩn đầu ra của các ngành trình độ Đại học, Cao đẳng của  

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 

 

- Căn cứ quyết định số 989/QĐ-BCT ngày 08 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp; 

- Thực hiện Chỉ thị số 7823/CT-BGDĐT ngày 27 tháng 10 năm 2009 về nhiệm vụ 

trọng tâm của giáo dục đại học năm học 2009-2010 và Quyết định số 179/QĐ-BGDĐT 

ngày 11/01/2010 về Phê duyệt Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 

05-NQ/BCSĐ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Căn cứ văn bản hướng dẫn số 2196 /BGDĐT-GDĐH ngày 22 tháng 4 năm 2010 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn 

đầu ra ngành đào tạo; 

- Căn cứ vào kết quả triển khai của Ban chỉ đạo xây dựng và công bố chuẩn đầu ra, 

kết quả nghiên cứu của các đơn vị trong toàn trường; 

- Theo đề nghị của các Ông (Bà) Trưởng các phòng, khoa, bộ môn trực thuộc Ban 

Giám hiệu trong toàn trường,  

QuyÕt ®Þnh:     

Điều 1: Công bố chuẩn đầu ra của 10 ngành trình độ đại học, 12 ngành trình độ cao đẳng 

hiện đang đào tạo tại Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp như sau: 

- Trình độ đại học: 

1. Quản trị kinh doanh 

2. Tài chính - Ngân hàng 

3. Kế toán 

4. Công nghệ thông tin 

5. Công nghệ kỹ thuật cơ khí 

6. Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH 

7. Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông 

8. Công nghệ thực phẩm 

9. Công nghệ dệt 

10. Công nghệ may 

- Trình độ cao đẳng: 

1. Quản trị kinh doanh 

2. Tài chính - Ngân hàng 

3. Kế toán 

4. Công nghệ thông tin 

5. Công nghệ kỹ thuật cơ khí 

6. Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 

7. Công nghệ kỹ thuật ô tô 

8. Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH 

9. Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông 

10. Công nghệ thực phẩm 

11. Công nghệ dệt 

12. Công nghệ may 



 

Điều 2: Các phòng, khoa, bộ môn, trung tâm tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh chương trình 

đào tạo các ngành, các trình độ; đổi mới phương thức quản lý; đổi mới phương pháp dạy - 

học; bổ sung hệ thống cơ sở vật chất, hệ thống trang thiết bị để đáp ứng các yêu cầu của 

chuẩn đầu ra. 

Điều 3: Các phòng, khoa, bộ môn tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh chuẩn đầu ra hàng năm 

cho phù hợp với điều kiện thực tế của Nhà trường và đáp ứng nhu cầu xã hội. 

Điều 4: Các đơn vị, cá nhân trong toàn trường có trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 
 HIỆU TRƯỞNG 

N¬i göi:  
§· ký - Toàn bô các đơn vị  

- Lưu VT, ĐT  TS. Phạm Ngọc Anh 

 



 

bé c«ng th¬ng Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam 

Trêng §¹i häc  

Kinh tÕ Kü thuËt C«ng nghiÖp 
 

Sè:         /Q§-§HKTKTCN 

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 
 

                  
 Hµ néi, ngµy       th¸ng         n¨m 2011 

QuyÕt §Þnh 
Công bố chuẩn đầu ra của các ngành trình độ Trung cấp chuyên nghiệp của  

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 

 

- Căn cứ quyết định số 989/QĐ-BCT ngày 08 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp; 

- Thực hiện Chỉ thị số 7823/CT-BGDĐT ngày 27 tháng 10 năm 2009 về nhiệm vụ 
trọng tâm của giáo dục đại học năm học 2009-2010 và Quyết định số 179/QĐ-BGDĐT 
ngày 11/01/2010 về Phê duyệt Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 
05-NQ/BCSĐ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Căn cứ văn bản hướng dẫn số 5543 /BGDĐT-GDCN ngày 09 tháng 09 năm 2010 
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn 
đầu ra của ngành đào tạo trung cấp chuyên nghiệp; 

- Căn cứ vào kết quả triển khai của Ban chỉ đạo xây dựng và công bố chuẩn đầu ra, 
kết quả nghiên cứu của các đơn vị trong toàn trường; 

- Theo đề nghị của các Ông (Bà) Trưởng các phòng, khoa, bộ môn trực thuộc Ban 
Giám hiệu trong toàn trường,  

QuyÕt ®Þnh:     

Điều 1: Công bố chuẩn đầu ra của 10 ngành trình độ trung cấp chuyên nghiệp hiện đang 
đào tạo tại Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp như sau: 

1. Quản trị kinh doanh 

2. Tài chính - Ngân hàng 

3. Kế toán 

4. Công nghệ thông tin 

5. Công nghệ kỹ thuật cơ khí 

6. Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 

7. Công nghệ kỹ thuật ô tô 

8. Điện công nghiệp và dân dụng 

9. Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông 

10. Công nghệ may và thời trang 

Điều 2: Các phòng, khoa, bộ môn, trung tâm tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh chương trình 
đào tạo các ngành, các trình độ; đổi mới phương thức quản lý; đổi mới phương pháp dạy - 
học; bổ sung hệ thống cơ sở vật chất, hệ thống trang thiết bị để đáp ứng các yêu cầu của 
chuẩn đầu ra. 

Điều 3: Các phòng, khoa, bộ môn tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh chuẩn đầu ra hàng năm 
cho phù hợp với điều kiện thực tế của Nhà trường và đáp ứng nhu cầu xã hội. 

Điều 4: Các đơn vị, cá nhân trong toàn trường có trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 
 HIỆU TRƯỞNG 

N¬i göi:  
§· ký - Toàn bô các đơn vị  

- Lưu VT, ĐT  TS. Phạm Ngọc Anh 
 


