
QUYẾT ĐỊNH 

V/v ban hành Quy định Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đối với  HSSV  

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 

Căn cứ Quyết định số: 2965/QĐ-BCT ngày 07/04/2014 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương về việc qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp;  

Căn cứ Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai 

đoạn 2008-2020”; 

Căn cứ Quyết định về việc ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ 

Cao đẳng, TCCN của trường Cao đẳng  Kỹ thuật Công nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 6/6/2008 về việc ban hành 

quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học 

theo chương trình giáo dục thường xuyên;  

Căn cứ Công văn số 5557/BGDĐT- GDĐH  ngày 20/10/2014 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc hướng dẫn dạy học ngoại ngữ tăng cường; 

Căn cứ Công văn số 2512/BGDĐT- GDCN ngày 27/5/2015 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc hướng dẫn dạy học ngoại ngữ tăng cường trong bậc trung cấp chuyên nghiệp; 

Căn cứ vào Quyết định số: 114/QĐ- CĐKTCN ngày 30/01/2013 của Hiệu 

trưởng Trường Cao Đẳng Kỹ thuật Công nghiệp về việc ban hành Quy chế hoạt động 

của Trung tâm Tư vấn du học và Cung ứng nhân lực Quốc tế SEIKO; 

Theo đề nghị của Trung tâm Seiko, 

QUYẾT ĐỊNH : 

Điều 1. Nay ban hành qui định chuẩn đầu ra Ngoại ngữ - Tiếng Anh cho HSSV 

các bậc đào tạo không chuyên ngành tiếng Anh của trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kế từ ngày ký. 

Điều 3. Các ông Trưởng phòng Đào tạo, Trung tâm Seiko, các đơn vị có liên 

quan và học sinh, sinh viên căn cứ Quyết định thi hành ./. 

Nơi nhận:        
  - Như điều 3;                        

  - Lưu VT, Đào tạo, TT Seiko.                                                                        

 
                                                                                         

BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP  

Số:  596B /QĐ- CĐKTCN 
     Bắc Giang, ngày  01 tháng  9  năm 2015 

 


