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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Ninh Bình, ngày 09 tháng 3 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành mục tiêu, chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ đại 

học, cao đẳng của Trường Đại học Hoa Lư 

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ 

 

Căn cứ Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt khung trình độ quốc gia Việt Nam;  

Căn cứ Thông tư số 17/2021/TTT-BGDĐT ngày 22/6/2021 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm 

định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học; 

Căn cứ Thông tư số 29/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 

người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nhóm 

ngành đào tạo giáo viên; quy trình xây dưng, thẩm định và ban hành chương trình 

đào tạo trình độ trung cấp và trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên; 

Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh Ninh 

Bình ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của 

Trường Đại học Hoa Lư; 

Căn cứ góp ý của Hội đồng Khoa học và Đào tạo; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Đào tạo - Quản lý khoa học. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này mục tiêu, chuẩn đầu ra chương 

trình đào tạo trình độ đại học, cao đẳng hình thức đào tạo chính quy các ngành đào 

tạo của Trường Đại học Hoa Lư, gồm: Kế toán (Mã ngành: 7340301); Quản trị kinh 

doanh (Mã ngành: 7340101); Du lịch (Mã ngành: 7810101); Việt Nam học (Mã 

ngành: 7310630); Giáo dục Mầm non (Mã ngành: 7140201); Giáo dục Tiểu học 

(Mã  ngành: 7140202); Sư phạm Toán học (Mã ngành: 7140209); Sư phạm Vật lý 

(Mã ngành: 7140211); Sư phạm Hóa học (Mã ngành: 7140212); Sư phạm Khoa học 

Tự nhiên (Mã ngành: 7140247); Sư phạm Lịch sử - Địa lý (Mã ngành: 7140249) và 

Giáo dục Mầm non (Mã  ngành: 51140201). 

(Có bản mục tiêu, chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo kèm theo). 



Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, áp dụng cho các 

khóa tuyển sinh từ năm 2022.  

Điều 3. Trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 

Nơi nhận 

- Như Điều 3; 

- Hội đồng Trường 

- BGH Trường; 

- Lưu: VT, ĐT-QLKH. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

TS. Vũ Văn Trường 
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