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THÔNG BÁO 
Ve vi_e däng ký danh sách giang viên tham gia HÙi th£o vê Dào t¡o dyra trên chu¥n dàu ra" 

Kính gùi: Lanh d2o các Khoa 

C�n cu Thông tu sÑ 04/2016/TT-BGDDT ngày 14 tháng 3 n�m 2016 cça BÙ Giáo dåc và �ào 
tao ban hành Quy dËnh vê tiêu chuân dánh giá chât lugng chuong trinh �ào t¡o cáci trinh d�Ù cça giáo 

duc d¡i hÍc; 
C�n cu Thông tu sô 12/2017/TT-BGDDT ngày 19 tháng 5 n�m 2017 cça BÙ Giáo dåc và 

Dào tao ban hành Quy �Ënh kiêm dËnh chât lugng co sò giáo dåc �¡i hÍoc; 
Cän c Thông tu sô 08/2021/TT-BGDÐT ngày 18 tháng 3 n�m 2021 cça BÙ Giáo dåc và 

Dào t¡o ban hành Quy chê �ào t¡o trinh �Ù d¡i hÍc; 
C�n ct Thông tu sô 17/2021/TT-BGDÐT ngày 22 tháng 6 n�m 2021 cça BÙ Giáo dåc và 

Dào tao ban hành Quy �Ënh vê chuân chuong trình �ào t¡o; xây dyrng, thâm �Ënh và ban hành 

chuong trinh �ào t¡o các trinh �Ù cça giáo dåc d¡i hÍc; 

Nham nâng cao chât luong �ào t¡o (hoat �Ùng day và hoc, kiêm tra dánh giá) �áp úng 
chuân dâu ra, phù hãp måc tiêu giáo dåc �¡i hoc quy dËnh t¡i Luât giáo duc �¡i hÍc, phù hop vói 
nhu câu cça các bên liên quan; phù hop vói sú mang, tâm nhin và triêt lý giáo dåc; Nhà truòng 
có ke ho¡ch tô chúrc HÙi thào vói nÙi dung cu thê nhur sau: 

1. Tên HÙi thào: "Dào tgo dya trên echuân �âu ra" 

2. ThÝi gian dy kiên: Ngày 13/9/2022 (01 ngày: Sáng + Chieu) 
3. Dja �iêm tp huân: Phông 7.1, Nhà �iêu hành, Truònmg �¡i hÍc Tây Nguyên 
4. Doi turong tham gia: Länh �¡o Khoa, Truóng/phó BÙ môn, gi�ng viên quan tâm trong 

toàn Truòng. 
5. só lrong tham gia dur ki¿n: 

Khoa Su pham: 14 nguòi 

Khoa Kinh tê: 14 nguoi 
Khoa KHTN-CN: 14 nguoi 
Khoa Nông Lâm nghiÇp: 14 ngu 

Khoa Ngo¡i ngï: 9 nguoi 
Khoa Chän nuôi - Thúy: 12 nguoi 
Khoa Lý lun-Chính trË: 8 nguoi 

-Khoa Y -Duoc: 12 nguoi 

HiÇu truong yêu câu các Khoa lâp danh sách viên chúc, giäng viên tham gia gùi vÁ phòng Quan lý chât lugng truóc ngày 09 tháng 9 n�m 2022 (gäp Trân Vän Cuong, Phòng QLCL, SÐT: 
0336984747; Email: trancuong@ttn.edu.vn). 

Dê nghË Länh �¡o các Khoa nghiêm túc triên khai thrc hiÇn./ 

HIU TRUÖNG Noi nhan: 

Ban Giám hiÇu (�ê b/c); 
Các Khoa (�é th/h); 
- ��ng website; 

- Luru: HCTH, QLCL. 
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