
BO GIÁO DUC VÀ EÐÀO TAO CONG HÒA X� HOI CHn NGH*A VIÆT NAM 
TRUONG �AI HOC NHA TRANG Doe lâp- Ty do -Hanh phúc 

So: A NQ-�HNT Khánh Hoa, ngày23 tháng02n�m 2022 

NGHI QUYÊT
Ve chu truong liên kêt dào t¡o trinh �Ù d¡i hoc 

theo hinh théc vëa làm vira hÍc 

HOI BÔNG TRUÒNG TRUÒNG �AI HOC NHA TRANG 

Can cé Quyét dinh só 155/CP ngày 16/8/1966 cça HÙi dong Chinh phi vÁ viÇc 
thành lap và quy dinh nhiÇm vu, quyen hgn cça Truong Thiy sán nay là Truong Dai 
hoc Nha 1Trang; 

C�n cú Lut Giáo duc dai hÍc ngày 18 tháng 6 n�m 2012 và Luât sita dói, bÑ sung 
mot só dieu cua Luát Giáo duc dai hoc ngày 19 tháng 11 n�m 2018; 

Can cú NghË �inh 99/2019/NÐ-CP ngày 30/12/2019 cua Chíinh phii vê viÇc Quy 
dinh chi tiêt và huóng dan thi hành mÙt só dieu cça Luât stta �ói, bó sung mÙt só diéu 
cua Luat giáo duc dai hoc; 

C�n cú Thông tu sô 08/2021/7TT-BGDÐT ngày 18 tháng 03 n�m 2021 cua BÙ 
trwong BÙ Giáo duc và �ào t¡o ve viÇc ban hành Quy chê dào tao trinh dÙ �ai hoc; 

C�n cu Quyét dinh só 4790/QÐ-BGDÐT và Quyêt dinh so 4791/QÐ-BGDÐT ngày 
30 tháng 12 n�m 2020 cua BÙ truong BÙ Giáo duc và �ào tao vê viÇc cong nhan HÙi dông 
truong và Chii tich HÙi �ông truong Truong Dai hoc Nha Trang nhiÇm ký 2020-2025; 

Can cá Nghi quyét só 340/NQ-DHNT ngày 24 tháng 3 n�m 2021 cia HÙi dông 
truong ve viÇc ban hành Qry ché Tó chiúe và hoat dÙng cia Truong �ai hoc Nha Trang; 

Xét de nghi cça HiÇu truóng tai Tò trinh só 48/TTr-DHNT ngày 20 tháng 01 n�m 2022 
ve viêc de nghi phê dhoyêt iên két dào tao trinh do dai hoe theo hinh thúc vira lim viha hoc. 

QUYÉT NGHI: 
Dièu 1. Phe duyêt chç truong liên kêt dào t¡o trinh �Ù �¡i hoc cho mÙt sô ngành �ào 

tao theo hinh thérce vùra làm vira hÍc giïa Trurong Dai hÍc Nha Trang vói các co sß giáo dåc 

(danh måc kèm theo). 
Dieu 2. Giao HiÇu tnuong Trrong �ai hoc Nha Trang to chéc thuce hiÇn viÇc liên 

két dão t¡o trinh �Ù d¡i hoc theo hinh thírc vëra làm va hÍc vÛi các co sò giáo dåc theo các 
hinh théc liên k¿t và ngành �ào tao dã nêu tai �iêu 1 dåm bào dúng quy dinh cùa pháp 

lut. 
Diêu 3. NghË quyêt này có hiÇu luc thi hành kê të ngày ký. 
Hieu truong, truong các don vi, các to chúc và cá nhân liên quan chju trách nhiÇm 

thi hành NghË quyêt này./. 

Noi nhan: 
Nhu Dièu 3 (dè t/h); 
- Thành viên HÐT; 

Luu: VT, HÐT. 
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DANH MUC CÁC NGÀNH LIÉN KÉT �AO TAO VÓI CÁC CO SÛ GIÁO y IYÇUA TRUÖNG �AI HQC NHA TRANG 
(Ban hdt kepa sbreavsuyet só Jl INO-�HNT ngày23 thángo2 n�m 2022 cça 

DAI HGGi Tpg trudng Truong �ai hÍc Nha Trang) 
NHA TRANG 

TT Tco so lienkét Hinh thrc liên Ngành dào t¡o Ma ngành 
kêt 
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