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BIÊN BẢN HỌP 
THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG 

Phiên họp Tháng 05 năm 2017 
 

1. Thời gian và địa điểm 
  - Thời gian: phiên họp bắt đầu lúc 13 giờ 30, ngày  12  tháng 5 năm 2017. 

- Địa điểm: Phòng họp 1, Nhà Điều hành, Trường ĐHCT. 
2. Thành phần tham dự  

- Thường trực Hội đồng KH&ĐT: PGS. TS. Lê Việt Dũng, GS.TS. Lê Quang Trí, 
PGS.TS. Đỗ Văn Xê, PGS.TS. Hà Thanh Toàn, GS.TS. Nguyễn Thanh Phương, 
PGS.TS. Võ Thành Danh và PGS.TS. Nguyễn Chí Ngôn. 

- Đại diện Tổ thư ký Hội đồng KH&ĐT: GVC.ThS. Nguyễn Minh Trí, 
PGS.TS. Lê Văn Khoa, PGS.TS. Mai Văn Nam và PGS.TS. Lý Nguyễn Bình. 

- Khoa Sau Đại học: PGS.TS. Mai Văn Nam, CVC.ThS. Nguyễn Vĩnh An và 
CN. Nguyễn Hữu Giao Tiên. 

- Khoa Khoa học Tự nhiên: PGS.TS. Bùi Thị Bửu Huê. 
- Khoa Công nghệ: TS. Nguyễn Hữu Cường. 
- Khoa Sư phạm: PGS.TS. Nguyễn Văn Nở. 

3. Nội dung chính 
PGS.TS. Lê Việt Dũng chủ trì phiên họp xem xét các nội dung do các đơn vị 

đề nghị như sau: 
1. Xem xét chương trình đào tạo ngành Quản lý giáo dục trình độ thạc sĩ (mã số 

ngành cấp IV: 60140114) đã được điều chỉnh theo nội dung góp ý của Hội 
đồng thẩm định chương trình đào tạo. 

2. Xem xét chương trình đào tạo ngành Hóa hữu cơ trình độ tiến sĩ (mã số 
ngành cấp IV: 62440114) đã được điều chỉnh theo nội dung góp ý của Hội 
đồng thẩm định chương trình đào tạo. 

3. Xem xét chương trình đào tạo ngành tạo ngành Kỹ thuật điều khiển và tự 
động hóa trình độ tiến sĩ (mã số ngành cấp IV: 62520216) đã được điều chỉnh 
theo nội dung góp ý của Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo. 

4. Kết luận của phiên họp 
1. Đồng ý chương trình đào tạo Quản lý giáo dục trình độ thạc sĩ (mã số ngành 

cấp IV: 60140114) đã được điều chỉnh theo nội dung góp ý của Hội đồng 
thẩm định chương trình đào tạo. Đề nghị các đơn vị liên quan quan tâm thực 



hiện kết nối những đơn vị sử dụng lao động với đào tạo, giải quyết những vấn 
đề thực tiễn của các đơn vị. 

2. Đồng ý chương trình đào tạo ngành Hóa hữu cơ trình độ tiến sĩ (mã số ngành 
cấp IV: 62440114) đã được điều chỉnh theo nội dung góp ý của Hội đồng 
thẩm định chương trình đào tạo. Đề nghị các đơn vị liên quan quan tâm thực 
hiện kết nối doanh nghiệp với đào tạo, giải quyết những vấn đề thực tiễn của 
doanh nghiệp. 

3. Đồng ý chương trình đào tạo ngành ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 
trình độ tiến sĩ (mã số ngành cấp IV: 62520216) đã được điều chỉnh theo nội 
dung góp ý của Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo. Đề nghị các đơn vị 
liên quan quan tâm thực hiện kết nối doanh nghiệp với đào tạo, giải quyết 
những vấn đề thực tiễn của doanh nghiệp. 

     Buổi họp kết thúc lúc: 15 giờ 00 cùng ngày./.    
            

         

TỔ THƯ KÝ HĐ KH&ĐT TRƯỜNG 
TỔ TRƯỞNG 

 
Nguyễn Minh Trí 

Nơi nhận:                    
- Thường trực HĐKH&ĐT; 
- Tổ Thư ký HĐKH&ĐT; 
- Khoa: SĐH, SP, KHTN, CN; 
- Email: gửi các đơn vị có liên quan và CCVC tham gia họp; 
- Lưu: VT, P.KHTH.        


