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Thừa Thiên Huế, ngày 11 tháng 10 năm 2021
QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ tại Đại học Huế

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC HUẾ
Căn cứ Nghị định 30/CP ngày 04 tháng 4 năm 1994 của Chính Phủ về việc thành
lập Đại Học Huế;
Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của
đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;
Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-HĐĐH ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng
Đại học Huế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế và
Quyết định số 07/QĐ-HĐĐH ngày 19 tháng 01 năm 2021 về việc sửa đổi, bổ sung một
số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế;
Căn cứ Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 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 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình
độ thạc sĩ;
Theo đề nghị của Trưởng Ban Đào tạo và Công tác sinh viên.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình
độ thạc sĩ tại Đại học Huế.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2021 và thay
thế cho Quyết định số 2070/QĐ-ĐHH ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Giám đốc Đại
học Huế.
Điều 3. Chánh Văn phòng; Trưởng các Ban chức năng; Hiệu trưởng các trường
đại học thành viên; Hiệu trưởng Trường Du lịch; Khoa trưởng các khoa thuộc Đại học
Huế có đào tạo thạc sĩ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch Hội đồng ĐHH;
- Các Phó Giám đốc;
- Lưu: VT, ĐTCTSV.NĐP.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quang Linh

