BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP
NAM ĐỊNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nam Định, ngày 02 tháng 01 năm 2018

Số: 02/QĐ-CĐCNNĐ

QUYẾT ĐỊNH
V/v sinh viên cao đẳng khóa 52 hết thời gian tối đa được phép
học tập tại Trường và hết thời gian xét tốt nghiệp
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP NAM ĐỊNH

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ trường
Cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 01
năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ quyết định số 17/VBHN - BGD & ĐT 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 Quyết định số 345/ QĐ - CĐCNNĐ ngày 16/04/2013 của Hiệu trưởng
trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định về việc ban hành “Quy chế đào tạo cao
đẳng chính quy theo học chế tín chỉ của trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định”;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. 76 sinh viên cao đẳng khóa 52 hệ chính quy có tên trong danh sách
đính kèm đã hết thời gian tối đa được phép học tập tại Trường kể từ ngày 02/01/2018.
Điều 2. Các sinh viên có tên trong danh sách trên được phép nộp đơn xin xác
nhận kết quả các học phần đã hoàn thành trong thời gian học tập tại Trường.
Điều 3. Các Ông/Bà trưởng các đơn vị trực thuộc Hiệu trưởng và những sinh
viên có tên trong danh sách kèm theo tại Điều 1 thi hành Quyết định này./.
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lưu VT, ĐT.

TS. Dương Tử Bình

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP
NAM ĐỊNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nam Định, ngày 03 tháng 01 năm 2018

Số: 05/QĐ-CĐCNNĐ

QUYẾT ĐỊNH
V/v sinh viên cao đẳng khóa 53 hết thời gian tối đa được phép
học tập tại Trường và hết thời gian xét tốt nghiệp
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP NAM ĐỊNH

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ trường
Cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 01
năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ quyết định số 17/VBHN - BGD & ĐT 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 Quyết định số 345/ QĐ - CĐCNNĐ ngày 16/04/2013 của Hiệu trưởng
trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định về việc ban hành “Quy chế đào tạo cao
đẳng chính quy theo học chế tín chỉ của trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định”;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. 44 sinh viên cao đẳng khóa 53 hệ chính quy có tên trong danh sách
đính kèm đã hết thời gian tối đa được phép học tập tại Trường kể từ ngày 02/01/2018.
Điều 2. Các sinh viên có tên trong danh sách trên được phép nộp đơn xin xác
nhận kết quả các học phần đã hoàn thành trong thời gian học tập tại Trường.
Điều 3. Các Ông/Bà trưởng các đơn vị trực thuộc Hiệu trưởng và những sinh
viên có tên trong danh sách kèm theo tại Điều 1 thi hành Quyết định này./.
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lưu VT, ĐT.

TS. Dương Tử Bình

