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NGHI QUYÉT
Ve chù truong liên két �ào t¡o trinh dÙ dai hÍe 

th o hinh thée vira làm vira hÍe 

HOI DÓNG TRUÒNG TRUÒNG DAI HOC NHA TRANG 

C�n cú Qryét dinh só 155/CP ngày 16/8/1966 cua H6i �ong Chinh phi vê viÇc 
thàanh láp và quy dinh nhiem vu, quyén han ci.a Truong Thiy sán nay là Truong Dai 
hoc Nha Trang;

Can c Lauat Gido duc d¡i hoc só 08/2012/QH13 dheoc súa �oi bó sung boi Luât 
sira doi, bô sung mÙt só dieu cça Luat Giáo duc dai hoc só 34/2018/QH14; 

Can cú Nghi dinh 99/2019/ND-CP ngày 30/12/2019 cça Chinh phù ve viÇc Quy 
dinh chi tiét và huóng dân thi hành mÙt só dieu cça Lu�t siea �oi, bó sung mÙt só diêu 
cua Luat giáo duc dai hÍc; 

C�n cé Thong te só 08/2021/TT-BGDÐT ngày 18/03/2021 cua BÙ trwóng BÙ Giáo 
dyc và Dào t¡o ve viÇc ban hành Quy chê dào t¡o trinh dÙ �ai hoc; 

Can c Quyét dinh só 4790/QÐ-BGDDT và Quyet ainh só4791/0Ð-BGDÐT ngày 
30 tháng 12 ndim 2020 cua BÙ truóng BÙ Giáo duc và Dào tao ve viÇc cong nhân Hoi 
ãong truong và Chù tich HÙi dông truong 1ruong Dai hoc Nha Trang nhiÇm ky 2020- 
2025; 

Cän c Nghi quyét só 340/NQ-DHNT ngày 24 tháng 3 n�m 2021 cia Hoi �ông 
truong vê viÇc ban hành Quy chê To chtc và hoat dong cua Truong �¡i hoc Nha Trang; 

Xét dê nghi cça HiÇu truing tai Too trinh só 666/TTr-DHNT ngày 25 tháng 10 n�am 
2021 ve vieo dé nghi phê duy�t kièn ket dào tao trinh dÙ dai hÍc theo hinh thúc vira làam vira 
hoc. 

QUYÉT NGHI:
Diêu 1. Phê duyÇt cho truong liên kêt �ào t¡o trinh �Ù d¡i hoc cho mÙt sÑ ngành �ào 

tao theo hinh thúe vëa làm vra hÍc giïa Truòng Dai hoc Nha Trang vói các co sß giáo duc 
(danh muc kèm theo). 

Dieu 2. Giao HiÇu truong Truong Dai hÍc Nhe Trang to chéc thuc hiÇn viÇc liên 
kêt �ào t¡o trinh �Ù dai hÍc theo hinh théc vita làm vùa hÍe vÛi các co so giáo dåc theo 
dúng các hinh théc liên kêt và ngành �ào t¡o d� nêu t¡i Diêu 1 �àm bào dúng quy �inh cça 

pháp luat. 
Diêu 3. NghË quyêt này có hiÇu lyc thi hành kê td ngày ký ban hành./. 

Noi nhan: 
- Bo GD&ÐT (dê b/c); 
- Nhur Diêu 2 (dê t/h); 
-Thành iên HÐT; 
- Luu: VT, HÐT. 
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DANH MYC CÁC NGÀNH �AO TAO CÚA TRUÖNG �AI HOC NHA 
TRANG LIEN KET DÅO TAO VÕI CAC CO SÞ GIÀO DUC 

(Ban hành kèm theo Nghi quyét só 4Lib/NO-�HNT ngày 11 thángM n�m 2021 cça 

Hoi dong trrong Truomg �ai hoc Nha Trang)

TT Tên cy sö liên kêt| Iinh thre liên kêt Ngành �ào t¡o Ma ngành

Truong Cao ��ng 
Nghê Cân Tho 

Ky thut xây dång 7580201
Phôi hop �ào t¡o 

Ky thuat diÇn 7520201
Ngôn ngü Anh 7220201

Kê toán 7340301
Truong Cao �¯ng 
Kinh te - Ký thuât 2 Nuôi trong thúy sån 7620301

Phôi hop �ào t¡o 
Quàn trË kinh doanh 7340101 

Quàn trË dËch vu du | 7810103 
Cân Tho 

lich và lï hành 

Ky thuât ô tô 7520130 
Dat lóp �ào t¡o 

Ky thuât diÇn 
Kê toán 

7520201
3 Truong Cao d�ng 

7340301 
Quang Ngai 

Ngôn ngï Anh 

Ky thuât xây dång 7580201
Phoi hop �ào t¡o 7220201

Danh sách này có 03 co so, 08 ngành �ào t¡o 


