
 ĐẠI HỌC HUẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số: 242/QĐ-ĐHKH Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 8 năm 2018 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bổ sung, sửa đổi một số điều của Quy chế học vụ về đào tạo đại học 

hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Khoa học ban hành 

kèm theo Quyết định số 257/QĐ-ĐHKH ngày 03 tháng 9 năm 2015 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC 

Căn cứ Nghị định số 30/CP ngày 04/04/1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại 

học Huế và Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20/03/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học vùng và các 

cơ sở giáo dục đại học thành viên; 

Căn cứ Quyết định số 1389/QĐ-ĐHH ngày 10/07/2014 của Giám đốc Đại học Huế 

về việc Ban hành quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Huế, các trường đại học 

thành viên và đơn vị trực thuộc và Quyết định số 489/QĐ-ĐHKH ngày 30/10/2015 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động 

của Trường Đại học Khoa học thuộc Đại học Huế; 

Căn cứ Quyết định số 1973/QĐ-ĐHH ngày 31/10/2014 của Giám đốc Đại học Huế 

về việc bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học nhiệm kỳ 2014-2019; 

Căn cứ văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/05/2014 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ; 

Căn cứ Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/04/2015 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; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Đào tạo Đại học, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế học vụ về đào tạo đại học hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Khoa học ban hành kèm theo Quyết 

định số 257/QĐ-ĐHKH ngày 03 tháng 9 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học 

Khoa học như sau: 

1. Điều 4 được bổ sung, sửa đổi như sau: 

“Điều 4. Thời gian hoạt động giảng dạy 

Thời gian hoạt động giảng dạy của Trường Đại học Khoa học bắt đầu từ 07 giờ 00 

phút đến 21 giờ 05 phút hằng ngày. Mỗi ngày có 12 tiết học được phân bố như ở Bảng 4. 

  



Bảng 4. Phân bố tiết học trong ngày 

TIẾT HỌC TỪ ĐẾN 
THỜI GIAN 

DẠY - HỌC 

THỜI GIAN 

NGHỈ 

BUỔI SÁNG 

Tiết 1 07 giờ 00 07 giờ 50 50 phút 10 phút 

Tiết 2 08 giờ 00 08 giờ 50 50 phút 10 phút 

Tiết 3 09 giờ 00 09 giờ 50 50 phút 10 phút 

Tiết 4 10 giờ 00 10 giờ 50 50 phút  

BUỔI CHIỀU 

Tiết 5 13 giờ 00 13 giờ 50 50 phút 10 phút 

Tiết 6 14 giờ 00 14 giờ 50 50 phút 10 phút 

Tiết 7 15 giờ 00 15 giờ 50 50 phút 10 phút 

Tiết 8 16 giờ 00 16 giờ 50 50 phút  

BUỔI TỐI 

Tiết 9 17 giờ 30 18 giờ 20 50 phút 5 phút 

Tiết 10 18 giờ 25 19 giờ 15 50 phút 5 phút 

Tiết 11 19 giờ 20 20 giờ 10 50 phút 5 phút 

Tiết 12 20 giờ 15 21 giờ 05 50 phút  

” 

2. Điểm e Khoản 2 Điều 29 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“e) Có chứng chỉ Giáo dục quốc phòng - an ninh đối với các ngành đào tạo không 

chuyên về quân sự; hoàn thành học phần Giáo dục thể chất đối với các ngành đào tạo 

không chuyên về thể dục - thể thao; đạt trình độ ngoại ngữ và tin học theo quy định của 

Đại học Huế và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo đề nghị công nhận tốt nghiệp.” 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng các Phòng chức năng, Trưởng các Khoa trực thuộc 

và toàn thể cán bộ, sinh viên liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.  

Nơi nhận:  HIỆU TRƯỞNG 

 - Đại học Huế (để báo cáo); 

 - Như điều 3; (đã ký) 

 - Lưu: VT, ĐTĐH. 

 

  PGS. TS. Hoàng Văn Hiển 


