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 UBND TỈNH QUẢNG TRỊ  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 Số: 197/QĐ-CĐSP   Đông Hà, ngày 01 tháng 10 năm 2009 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành chương trình đào tạo trình độ cao đẳng chính quy 

theo hệ thống tín chỉ 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ 
 

Căn cứ Điều lệ trường Cao đẳng, ban hành kèm theo Quyết định số 
56/2003/QĐ, ngày 10/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của trường CĐSP Quảng Trị, ban hành 
kèm theo Quyết định số 23/2005/QĐ-UB ngày 05/01/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh 
Quảng Trị; 

Căn cứ Quyết định số 15/2004/QĐ-BGD&ĐT, ngày 10/06/2004 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình khung giáo dục đại học; 

Căn cứ theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT, ngày 15/08/2007 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng 
hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ; 

 Căn cứ biên bản họp ngày 17/09/2009 của Hội đồng nghiệm thu chương trình 
đào tạo các ngành cao đẳng sư phạm và cao đẳng Tin học ứng dụng; 

Theo đề nghị của Ban xây dựng chương trình đào tạo, Hội đồng khoa học và 
đào tạo trường, 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng 
chính quy theo hệ thống tín chỉ thực hiện từ năm học 2009 – 2010 gồm các ngành: 

1. Cao đẳng sư phạm Toán. 
2. Cao đẳng sư phạm Tin học. 
3. Cao đẳng sư phạm Ngữ văn. 
4. Cao đẳng sư phạm Âm nhạc. 
5. Cao đẳng sư phạm Mỹ thuật 
6. Cao đẳng sư phạm Giáo dục Tiểu học. 
7. Cao đẳng sư phạm Giáo dục Mầm non. 
8. Cao đẳng Tin học ứng dụng.. 

Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  
1. Quyết định này được áp dụng cho sinh viên tuyển sinh năm 2009 (K14). 
2. Các môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, môn Tư 

tưởng Hồ Chí Minh, môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam được 
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thực hiện theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 18/09/2008 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị trình độ 
đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin,  tư tưởng 
Hồ Chí Minh. 

3. Môn Giáo dục Quốc phòng – An ninh được thực hiện theo Quyết định số 
81/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc 
ban hành chương trình Giáo dục Quốc phòng – An ninh trình độ đại học, cao đẳng. 

4. Đối với sinh viên các khóa tuyển sinh từ năm 2008 trở về trước áp dụng 
chương trình đào tạo theo hệ thống niên chế đã được phê duyệt. 

5. Phòng Đào tạo có trách nhiệm chuyển giao chương trình đào tạo về các đơn 
vị có liên quan đến ngành đào tạo để có kế hoạch triển khai và thực hiện kịp thời trong 
năm học 2009 – 2010. 
Điều 3.  Các ông (bà) Trưởng các phòng, khoa, tổ trực thuộc, trung tâm trực thuộc có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 HIỆU TRƯỞNG 
 (Đã ký và đóng dấu) 

 TS. Lê Thị Xuân Liên 

   Nơi nhận: 
- BGH; 
- Như Điều 3; 
- Website trường; 
- Lưu VT, ĐT, TTr-PC. 


