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Mã số: QT.01/ĐT
Ngày ban hành: 20/06/2017
Lần ban hành: 01

NƠI NHẬN: (ghi rõ nơi nhận rồi đánh dấu X ô bên cạnh)
X

Hiệu trƣởng

X

Phó Hiệu trƣởng

X

Các đơn vị Phòng, Khoa, Trung tâm

THEO DÕI TÌNH TRẠN
Trang

I. MỤ

SỬ

ỔI (tình trạng sửa đổi so với bản trước đó)

Hạng mục sửa đổi

óm tắt nội dung hạng mục
sửa đổi

ÍCH:
Nhằm quy định thống nhất về trình tự tiến hành mở ngành đào tạo các bậc,

ngành trong toàn trƣờng đƣợc nhanh chóng, chính xác, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ
quản lý và đào tạo của Trƣờng Cao đẳng Công nghiệp Nam Định.
II. PHẠM VI ÁP DỤNG:
Quy trình này áp dụng cho tất cả các phòng, khoa, bộ môn; Có trách nhiệm
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phối hợp thực hiện cùng với đơn vị đầu mối (phòng Đào tạo) để giúp quản lý và đào
tạo của Trƣờng ngày càng chặt chẽ và đạt hiệu quả cao.
III. TÀI LIỆU VIỆN DẪN:
- Nghị định số 48/2015/NĐ-CP, ngày 15/05/2015 của Thủ tƣớng Chính phủ quy định
chi tiết một số điều của Luật giáo dục nghề nghiệp;
- Thông tƣ số 14/2010/TT-BGDĐT, ngày 27/4/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo,
ban hành Bảng danh mục đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học; Văn bản số
15/VBHN-BGDĐT, ngày 08/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành hợp nhất
Danh mục giáo dục đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học.
- Thông tƣ số 08/2011/TT-BGDĐT, ngày 17/2/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo,
Quy định điều kiện, h sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình ch tuyển sinh, thu h i
quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng (gọi t t là TT08).
- Thông tƣ số 13/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 28/04/2014,
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông Tƣ số 52/2011/TT-BGD ĐT ngày 11/11/2011
quy định về điều kiện, h sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình ch tuyển sinh, thu h i
quyết định mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp (gọi t t là TT13);
IV. Ừ VIẾ
HT
K/Bm

ẮT:
Hiệu Trƣởng;
hoa/Bộ môn;

TrK

Trƣởng hoa

TrBm

Trƣởng Bộ môn

PĐT

Phòng Đào tạo;

TrPĐT

Trƣởng phòng Đào tạo;

CTĐT

Chƣơng trình đao tạo

BM

Biểu mẫu.
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V. NỘI DUNG QUY TRÌNH:
hịu trách nhiệm
hực
Phối
hiện
hợp

QT.01/ĐT

Mô tả công việc/Biểu
mẫu áp dụng

Lƣu đồ

Xem mục 5.1

Lập thủ tục
đề nghị mở ngành

K/Bm

BM 01- QT.01/ĐT
hông đ ng ý

HT

PĐT

Phê duyệt
Đ ng ý

PĐT

K/Bm

Lập h sơ
xin thẩm định

PĐT

K/Bm

Xây dựng đề án
mở ngành

Trƣờng
khác

PĐT,
K/Bm

PĐT

Trƣởng
các đơn
vị

Xem mục 5.2

Xem mục 5.3
BM 02- QT.01/ĐT

Xem mục 5.4
BM 03- QT.01/ĐT

hông đ ng ý
Thẩm định CTĐT

Xem mục 5.5

Lập thủ tục
xin mở ngành

Xem mục 5.6
hông đ ng ý

Phê duyệt

HT

Xem mục 5.7
hông đ ng ý

BGDĐT

PĐT

K/Bm

BGD-ĐT

Xem mục 5.8

Triển khai
thực hiện/ h sơ

Xem mục 5.9
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* Mô tả Quy trình dạng bảng:
STT Công việc

Ngƣời thựchiện

Quy trình thực hiện

5.1

Lập thủ tục
đề nghị mở
ngành

Tr/phó K/Bm

hoa chuyên ngành kết hợp với
PĐT khảo sát, xây dựng phƣơng
án phát triển ngành nghề và lập
tờ trình (gửi PĐT) đề nghị mở
ngành học mới

5.2

Phê duyệt

Hiệu trƣởng

Hiệu trƣởng phê duyệt chủ
trƣơng mở ngành

5.3

5.4

Lập h sơ
xin thẩm
định

Xây dựng đề
án mở ngành

Tr PĐT

Tr PĐT
Tr/phó K/Bm

5.5

Thẩm định
CTĐT

Tr PĐT
Tr/phó K/Bm

5.6

Lập thủ tục
xin mở
ngành

Tr PĐT

5.7

Phê duyệt

Hiệu trƣởng

Soạn công văn gửi Bộ GD&ĐT
(Sở GD&ĐT) xin ch định đơn
vị thẩm định hoặc xin tự thẩm
định. Đ ng thời tiến hành xây
dựng chƣơng trình mới, theo
mẫu của Bộ GD&ĐT
- Trình độ cao đẳng – đại học
(theo Thông tƣ 08/TT/2011BGDĐT, ngày 17/2/2011 của
BGD&ĐT)
- Trình độ trung cấp chuyên
nghiệp (theo Thông tƣ số
13/2014/TT-BGDĐT, ngày
28/04/2014 của BGD&ĐT)
- Trình độ cao đẳng nghề (theo
Thông tƣ 29/2011/TTBLĐTBXH, ngày 24/10/2011của
BLĐTBXH)
Thực hiện theo ch định của
BGD-ĐT (hoặc Sở GD-ĐT)
Lưu ý: nếu được nên chọn
trường có ngành đào tạo được
xã hội tín nhiệm
Trƣờng lập h sơ xin mở các
ngành mới cho năm tuyển sinh,
gửi h sơ ra Bộ Giáo dục và Đào
tạo/Sở GD-ĐT
Hiệu trƣởng phê duyệt h sơ mở
ngành
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BM 01QT.01/ĐT

BM 02QT.01/ĐT

BM 03QT.01/ĐT
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5.8

5.9

BGD-ĐT

Triển khai
thực hiện/
H sơ

QT.01/ĐT

Lãnh đạo Bộ

PĐT
Khoa/BM

Trƣờng gửi h sơ tới BGD-ĐT
phê duyệt
Sau khi có quyết định cho phép
mở mã ngành của Bộ
GD&ĐT/Sở GD-ĐT, trƣờng sẽ
triển khai công tác tuyển sinh
ngành học mới.
Lƣu h sơ

VI. PHỤ LỤC:
STT

ên hồ sơ

Nơi lƣu

Cách
lƣu

hời gian lƣu

Cách
huỷ

1

Sổ quản lý
văn bản trƣờng

PĐT

Văn bản

Đến khi cập nhật

Xé bỏ

2

Ngành đào tạo

PĐT

File

Đến khi cập nhật

Xé bỏ

VII. PHỤ LỤ :
STT

Mã số

ên biểu mẫu

1

BM 01- QT.01/ĐT

Tờ trình

2

BM 02- QT.01/ĐT

Đơn đăng ký mở ngành

3

BM 03- QT.01/ĐT

Danh mục h sơ mở ngành mới
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