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QUYẾT ĐỊNH  

V/v công nhận tốt nghiệp Đại học liên thông- Hệ chính quy  

khóa học 2014-2017 và 2015-2017 
 

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

THANH HOÁ 
 

 

Căn cứ quyết định số: 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành Điều lệ Trường Đại học; 

Căn cứ quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 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 Thông tư số 08 /2015/TT-BGDĐT ngày 21/05/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình 

độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Quyết định số: 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 

12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT về việc ban hành Quy định đào tạo liên thông 

trình độ cao đẳng, đại học; 

Căn cứ quyết định số: 536/QĐ-ĐVTDT ngày 24/08/2015 của Hiệu trưởng trường 

Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa về việc ban hành Quy định tổ chức quản 

lý đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch Thanh Hóa; 

Căn cứ biên bản số: 498/ĐVTDT – ĐT ngày 09/06/2017 về việc xét tốt nghiệp và 

công nhận tốt nghiệp của Hội đồng xét tốt nghiệp ĐHLT chính quy;  

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đào tạo; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Công nhận 158 sinh viên tốt nghiệp hệ Đại học liên thông chính quy năm 2017 gồm:  

1.1. Đại học LTCQ từ TC lên ĐH, khóa 2014-2017  (30 sinh viên) 

 1. Quản lý văn hóa:   03 sinh viên                                        

 2. Sư phạm âm nhạc:  09 sinh viên                                        

 3. Sư phạm mỹ thuật:  18 sinh viên                                        

1.2. Đại học LTCQ từ CĐ lên ĐH, khóa 2015-2017  (128 sinh viên) 

1. Quản lý văn hóa:   48 sinh viên                                        

2. Sư phạm âm nhạc:  47 sinh viên                                        



 

3. Sư phạm mĩ thuật:  25 sinh viên                                        

4. Thông tin học:   02 sinh viên                                        

5. Việt Nam học:   04 sinh viên 

6. Thanh Nhạc   02 sinh viên 

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2: Phòng Quản lý đào tạo, Công tác HSSV và các khoa đào tạo chịu trách 

nhiệm hoàn thiện hồ sơ tốt nghiệp và tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên theo 

đúng quy định. 

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Các ông (bà) Trưởng các phòng: Quản lý đào tạo, Công tác HSSV, Kế hoạch-tài 

chính; Trưởng các khoa: Sư phạm nghệ thuật, Văn hóa – Thông tin, Du lịch, Âm nhạc, Mỹ 

thuật và các sinh viên có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 
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