
 UBND TỈNH BÌNH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Số: 50/TB-TCĐN Bình Thuận, ngày 06 tháng 10 năm 2016 

        
                

THÔNG BÁO 
Về việc điều chỉnh tiến độ biên soạn, thẩm định  

chương trình chi tiết môn học/mô đun theo chuẩn đầu ra 

 

Thực hiện thông báo số 26/TB-TCĐN ngày 22/6/2016 về Kết luận của Chủ 
tịch Hội đồng thẩm định khung chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng, Trung cấp; 

Căn cứ tình hình thực tế của Trường, 

Trường thông báo đến các đơn vị, cá nhân thuộc trường về điều chỉnh tiến 
độ biên soạn, thẩm định chương trình chi tiết môn học/mô đun theo chuẩn đầu ra 
như sau: 

T

T 
Nội dung công việc 

Cá nhân/Đơn 

vị thực hiện 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian  

hoàn thành 

1 

Nộp dự thảo chương trình 

chi tiết và biên bản góp ý dự 

thảo chương trình chi tiết 

môn học/môđun về phòng 

Đào tạo (thầy Dương Bùi 

Thanh Chung) 

- Ban chủ 

nhiệm   

- Khoa chuyên 

môn 

Phòng Đào 

tạo 

Thứ 3, ngày 

29/11/2016 

2 

Phân công tổng hợp, sơ lược 

dự thảo chương trình chi tiết 

môn học/môđun 

Phòng Đào tạo  

Từ ngày 01/12 

đến hết ngày 

10/12/2016 

3 

Thành lập Hội đồng thẩm 

định và phân công thành 

viên phản biện 

Hiệu trưởng 

Phòng Đào 

tạo; Khoa 

chuyên môn 

Trước ngày  

12/12/2016 

4 

Chuyển dự thảo chương trình 

chi tiết môn học/môđun đến 

các thành viên Hội đồng 

thẩm định 

Phòng Đào tạo 

Thành viên 

Hội đồng 

thẩm định 

Trước ngày  

16/12/2016 

5 

Thẩm định chương trình chi 

tiết môn học/môđun (Phòng 

Đào tạo lên lịch chi tiết) 

Hội đồng thẩm 

định 

Phòng Đào 

tạo 

Từ ngày 

04/01/2017 

đến 

28/02/2017 



T

T 
Nội dung công việc 

Cá nhân/Đơn 

vị thực hiện 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian  

hoàn thành 

6 

Điều chỉnh theo góp ý của 

Hội đồng (nếu có) chuyển về 

P.Đào tạo thầy Dương Bùi 

Thanh Chung 

- Ban chủ 

nhiệm 

- Khoa chuyên 

môn 

Phòng Đào 

tạo 

Từ 01/3/2017 

đến trước ngày 

31/3/2017 

7 
Ban hành chương trình đào 

tạo 
Hiệu trưởng 

Phòng Đào 

tạo 

Trước ngày 

30/4/2017 

Đề nghị đơn vị, cá nhân thuộc trường nghiêm túc thực hiện./. 

  

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Tâm 

Nơi nhận: 
- Ban giám hiệu (chỉ đạo);  
-Trưởng các Khoa chuyên môn, 
Ban chủ nhiệm; Thành viên Hội 
đồng thẩm định (thực hiện); 
- Lưu: VT, ĐT. 
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