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QUYẾT ĐỊNH 
V/v: Ban hành Chuẩn đầu ra của các chuyên ngành đào tạo trình độ đại học 

hệ chính quy và khối kiến thức Sư phạm kỹ thuật cho các chuyên ngành đào 

tạo giáo viên Công nghệ kỹ thuật 
 

HIỆU TRƢỞNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM KỸ THUẬT HƢNG YÊN 
 

Căn cứ Điều 33 Điều lệ trƣờng đại học ban hành theo Quyết định số 

153/2003/QĐ-TTg ngày 30 tháng 07 năm 2003 của Thủ tƣớng Chính phủ quy 

định về quyền hạn và trách nhiệm của Hiệu trƣởng về hoạt động đào tạo; 

 Căn cứ các biên bản đánh giá, nghiệm thu Chuẩn đầu ra của các Hội đồng 

Khoa học cấp Khoa và biên bản đánh giá, nghiệm thu Chuẩn đầu ra của Hội đồng 

nghiệm thu cấp Trƣờng ; 

 Xét đề nghị của ông Trƣởng phòng Đào tạo và Trƣởng ban Đảm bảo chất 

lƣợng & Khảo thí, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Chuẩn đầu ra của các chuyên ngành đào tạo trình độ đại học hệ 

chính quy và khối kiến thức Sƣ phạm kỹ thuật cho các chuyên ngành đào tạo giáo 

viên Công nghệ kỹ thuật (có danh sách kèm theo). 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Căn cứ các Chuẩn đầu ra đã 

đƣợc ban hành tại Quyết định này, các Khoa, Bộ môn liên quan có nhiệm vụ tổ 

chức triển khai thực hiện, tiếp tục rà soát, điều chỉnh và xây dựng các Chƣơng 

trình đào tạo để đảm bảo đạt đƣợc Chuẩn đầu ra. 

Điều 3. Các ông: Trƣởng phòng Đào tạo, Trƣởng phòng Quản lý khoa học & Đối 

ngoại, Trƣởng ban Đảm bảo chất lƣợng & Khảo thí, Trƣởng các Khoa, Bộ môn và 

các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./. 

 

Nơi nhận:        HIỆU TRƯỞNG 
- Nhƣ điều 3; 

- Lƣu VT, ĐBCL&KT. 

 

 

 

 

             Trần Trung 

(Đã ký) 



DANH SÁCH CHUẨN ĐẦU RA CỦA CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY VÀ KHỐI KIẾN THỨC SƯ PHẠM KỸ THUẬT CHO CÁC 

CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT  

(Ban hành kèm theo Quyết định  Số:                /QĐ-ĐHSPKT ngày 23 / 06 /2009 

của Hiệu trƣởng Trƣờng ĐHSPKT Hƣng Yên) 

 

  

STT CHUYÊN NGÀNH  KHOA ĐÀO TẠO 

1.  Công nghệ thông tin 

CÔNG NGHỆ 

THÔNG TIN 

2.  Kỹ thuật phần mềm 

3.  Mạng máy tính và truyền thông 

4.  
Chuẩn công nghệ thông tin đối với Đại học không chuyên 

(chuẩn B
++

) 

5.  Kỹ thuật điện tử công nghiệp 

ĐIỆN & ĐIỆN TỬ 

6.  Đo lƣờng và điều khiển tự động 

7.  Cung cấp điện  

8.  Điện tử viễn thông 

9.  Tự động hóa công nghiệp 

10.  Công nghệ chế tạo máy 

CƠ KHÍ 
11.  Công nghệ hàn 

12.  Tự động hoá thiết kế công nghệ cơ khí 

13.  Công nghệ cơ - điện tử 

14.  Công nghệ kỹ thuật ôtô CƠ KHÍ ĐỘNG 

LỰC 15.  Công nghệ cơ điện  

16.  Công nghệ may 
KỸ THUẬT MAY 

& THỜI TRANG 
17.  Thiết kế thời trang 

18.  Kinh tế và quản trị thời trang 

19.  Công nghệ điện hoá và các hợp chất vô cơ 

CÔNG NGHỆ 

HÓA HỌC & MÔI 

TRƢỜNG 

20.  Công nghệ máy và thiết bị công nghiệp hóa chất – dầu khí 

21.  Công nghệ các hợp chất hữu cơ – cao su và chất dẻo 

22.  Công nghệ môi trƣờng 

23.  Quản lý môi trƣờng  

24.  Kế toán doanh nghiệp 
KINH TẾ 

25.  Quản trị kinh doanh công nghiệp 

26.  Tiếng Anh NGOẠI NGỮ 

27.  Sƣ phạm kỹ thuật công nghiệp 
SƢ PHẠM KỸ 

THUẬT 28.  
Chuẩn khối kiến thức sƣ phạm kỹ thuật cho các chuyên 

ngành đào tạo giáo viên kỹ thuật 


