BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1470/QĐ-ĐHSPHN2

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2016

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
V/v ban hành Chuẩn đầu ra các chuyên ngành đào tạo sau đại học
Căn cứ Quyết định số 128/CP ngày 14/8/1967 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành
lập Trường ĐHSP Hà Nội 2;
Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về
việc ban hành Điều lệ trường đại học;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 15/4/2009 của liên Bộ
Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm
về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và
đào tạo;
Căn cứ Công văn 2196/BGDĐT-GDĐH ngày 22/4/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về
việc hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục
và Đào tạo về việc Ban hành kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai Nghị định số
29-NĐ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo;
Căn cứ Thông tư số 07/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào
tạo về việc Ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà
người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và
quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;
Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Chuẩn đầu ra các chuyên ngành đào tạo sau đại học tại Trường Đại học
Sư phạm Hà Nội 2, áp dụng từ Khóa tuyển sinh 2016 (có nội dung chi tiết kèm theo).
Điều 2. Chuẩn đầu ra là những cam kết của nhà trường với xã hội về chất lượng đào tạo; là
cơ sở để các đơn vị tổ chức đào tạo, cải tiến và điều chỉnh các chương trình đào tạo, cải tiến và đổi
mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá trong quá trình đào tạo.
Điều 3. Các đơn vị trong trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Các đơn vị (để thực hiện);
- Lưu: HCTH, KT&ĐBCLGD.
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