
   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
        

 Số: 2144 /QĐ-ĐHHN Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2017 

  

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc cho phép sinh viên học cùng lúc hai chương trình 

__________________________________ 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI 

Căn cứ “Điều lệ trường đại học” ban hành theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 

10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 377/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Hà Nội 

giai đoạn 2015-2017; 

Căn cứ “Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy trường Đại học Hà Nội” ban hành theo 

Quyết định số 1846/QĐ-ĐHHN, ngày 09 tháng 09 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại 

học Hà Nội; 

Căn cứ "Quy định học cùng lúc hai chương trình" ban hành kèm theo Quyết định số 

1126/QĐ-ĐHHN ngày 14/8/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội; 

Căn cứ kế hoạch năm học 2017-2018; 

Xét đăng ký học cùng lúc hai chương trình của sinh viên; 

Theo đề nghị của ông Q.Trưởng phòng QL Đào tạo, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cho phép 35 sinh viên hệ chính quy đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định 

về học cùng lúc hai chương trình được học chương trình thứ hai. 

  (Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Các khoa có sinh viên đăng kí học chương trình thứ hai lập kế hoạch, tổ chức 

giảng dạy chương trình hai cho các sinh viên có tên tại Điều 1 theo đúng Quy chế của Bộ 

GDĐT và Quy định của Trường Đại học Hà Nội. 

Điều 3. Những sinh viên có tên trong danh sách tại Điều 1 có nghĩa vụ đóng học phí 

theo qui định để học chương trình thứ hai kể từ học kỳ 1, năm học 2017-2018. 

Điều 4. Các khoa có sinh viên đăng kí học chương trình thứ hai, phòng QL Đào tạo, 

phòng Tài chính-Kế toán, phòng Công tác học sinh - sinh viên & quan hệ doanh nghiệp, các 

đơn vị liên quan và sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 
Nơi nhận: 

- Lưu ĐT, VT. 

- Như điều 3  

HIỆU TRƯỞNG 
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