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QUYẾT ĐỊNH
Về việc Ban hành Quy định biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng
giáo trình lưu hành nội bộ của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
Căn cứ Quyết định số 1749/QĐ-TTg ngày 08/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ
về việc thành lập Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thuộc Đại học Đà Nẵng;
Căn cứ Luật giáo dục đại học số 08/2012/QH13 của Quốc hội khóa XIII, kỳ họp
thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 06 năm 2012;
Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 03 năm 2014 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 Thông tư số 04/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ
Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định việc biên soạn, lựa chọn,
thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình giáo dục đại học;
Xét đề nghị của Ông Phó Trưởng phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định biên soạn, thẩm định,
lựa chọn, duyệt và sử dụng giáo trình lưu hành nội bộ của Trường Đại học Sư phạm Kỹ
thuật - Đại học Đà Nẵng”.
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực
hiện, Quy định kèm theo Quyết định này sẽ được điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi để phù
hợp với tình hình thực tế.
Điều 3: Các Ông (bà) Trưởng Phòng Đào tạo; Trưởng phòng Khảo thí &
ĐBCLGD, Tổ trưởng Tổ Thanh tra và Pháp chế; Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác
Quốc tế; Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính; Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính;
Trưởng các Khoa, Bộ môn và các đơn vị khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.

HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- ĐHĐN (để báo cáo)
- Ban Giám hiệu;
- Lưu Đào tạo, TCHC.
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