
UBND TP. HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC ___________________________
__________ Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2015

Số: 07 /QĐ-CNTĐ-ĐT

QUYẾT ĐỊNH
Về ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo

của khóa tuyển sinh năm 2014 tại trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức
_____________

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC
Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28/05/2009 của Thứ trưởng Bộ Giáo

dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường cao đẳng;

Căn cứ quyết định số 6426/QĐ-BGDĐT ngày 24/09/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo

dục – Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức trên cơ sở Trường

TH Kỹ thuật và Nghiệp vụ Thủ Đức;

Căn cứ quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục

quốc dân được ban hành theo thông tư 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 của Bộ

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ văn bản số 2196/BGDĐT-GDĐH ngày 22/04/2010 của Bộ giáo dục – Đào

tạo về Hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành chuẩn đầu ra 09 ngành đào tạo cao đẳng, 13 ngành đào tạo trung cấp

chuyên nghiệp của khóa tuyển sinh năm 2014 (đính kèm văn bản), cụ thể:

Bậc cao đẳng:
1. Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí (mã số: 51510201)

2. Ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô (mã số: 51510205)

3. Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện – điện tử (mã số: 51510301)

4. Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử – Truyền thông (mã số: 51510302)

5. Ngành Công nghệ thông tin (mã số: 51480201)

6. Ngành Truyền thông và Mạng máy tính (mã số: 51480102)

7. Ngành Kế toán (mã số: 51340301).



8. Ngành Quản trị kinh doanh (mã số: 51340101), gồm:

+ Chuyên ngành Quản trị kinh doanh

+ Chuyên ngành Quản trị kinh doanh lữ hành

9. Ngành Tiếng Anh (mã số: 51220201)

Bậc trung cấp chuyên nghiệp:

1. Ngành Bảo trì và Sửa chữa Ô tô (mã số: 42510225)

2. Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí (mã số: 42510201)

3. Ngành Điện tử công nghiệp (mã số: 42510315)

4. Ngành Điện công nghiệp và dân dụng (mã số: 42510308)

5. Ngành Tin học ứng dụng (mã số: 42480207)

6. Ngành Truyền thông đa phương tiện (mã số: 42320105)

7. Ngành Kế toán doanh nghiệp (mã số: 42340303)

8. Ngành Quản lý doanh nghiệp (mã số: 42340101)

9. Ngành Quản lý siêu thị

10. Ngành Hướng dẫn du lịch (mã số: 42810103)

11. Ngành Quản lý và kinh doanh nhà hàng và dịch vụ ăn uống (mã số: 42340104)

12. Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (mã số: 42510213)

13. Ngành Tiếng Hàn Quốc (mã số: 4220206)

Và chuẩn đầu ra Tiếng Anh và Tin học cho các ngành đào tạo (đính kèm văn bản).

Điều 2. Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo được công bố công khai và điều chỉnh, bổ sung

định kỳ nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội.

Chuẩn đầu ra này áp dụng cho sinh viên, học sinh các khóa tuyển sinh từ năm

2014 và có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng Khoa, Trưởng Phòng, Giám đốc Trung tâm và sinh viên,

học sinh khóa tuyển sinh năm 2014 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

ThS. Nguyễn Thị Lý

Nơi nhận:
- Như điều 3,
- Lưu.


