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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành chuẩn năng lực người học 11 chuyên ngành đào tạo trình độ đại 
học, hình thức đào tạo chính quy theo Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và 

POHE của trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN 
Căn cứ Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 và Luật số 34/2018/QH14 về luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội; 
Căn cứ Điều lệ Trường Đại học kèm theo quyết định số 70/2014/ QĐ-TTg, ngày 

10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học; 
Căn cứ Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Kinh tế quốc dân 
giai đoạn 2015-2017; 

Căn cứ Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 09/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ; 
Căn cứ Văn bản hợp nhất Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT và Thông tư số 57/2012/TT-

BGDĐT về “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ” ban hành 
tại Thông tư số 17/VBHN ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định 
của Trường; 

Căn cứ quyết định số 562/QĐ-ĐHKTQD, ngày 22 tháng 4 năm 2016 về việc lựa chọn tổ 
chức ACBSP là tổ chức kiểm định chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE; 

Căn cứ vào kế hoạch số 133/KH-ĐHKTQD ngày 13 tháng 2 năm 2017 về việc ban hành 
kế hoạch kiểm định Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE theo bộ tiêu chuẩn ACBSP, 
Hoa Kỳ; 

Căn cứ vào Quyết định số 808/QĐ-ĐHKTQD ngày 31 tháng 12 năm 2013 về việc thành 
lập Trung tâm ĐTTT, CLC & POHE và Quyết định số 189/QĐ-ĐHKTQD ngày 11 tháng 3 năm 
2019 về việc đổi tên Trung tâm Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao  POHE; 

Căn cứ biên bản họp Hội đồng Khoa học đào tạo của Khoa/Viện; 
Căn cứ biên bản họp thường trực Hội đồng Khoa học đào tạo ngày 11 tháng 4 năm 2019 

về chuẩn năng lực người học các chương trình kiểm định theo chuẩn ACBSP;  
Căn cứ công văn đăng ký chuẩn năng lực người học của các Khoa/Viện;  

 Xét đề nghị của ông Viện trưởng Viện ĐTTT, CLC & POHE.  

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này chuẩn năng lực người học 11 chuyên ngành 

đào tạo trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy theo Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao 
và POHE của trường Đại học Kinh tế Quốc dân (có danh sách chuẩn năng lực người học kèm theo) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 
Điều 3. Các Ông/Bà Viện trưởng Viện ĐTTT, CLC & POHE, Trưởng các đơn vị có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 
 
Nơi nhận: 
- Như điều 3; 
- Lưu TH, V. ĐTTT,CLC&POHE. 

HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 
 

PGS.TS. Phạm Hồng Chương 
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KÝ HIỆU CHUẨN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC (PLOs) 

 CẤP CHƯƠNG TRÌNH 
(Ban hành kèm theo Quyết định số ……/QĐ-ĐHKTQD, ngày ……tháng…..năm 2019) 

 

PLOx1.x2.x3: là ký hiệu chuẩn năng lực người học cấp chương trình, cụ thể: 

      X1: Ký hiệu chương trình, trong đó: 

 Số 1: Ký hiệu chương trình Tiên tiến 

 Số 2: Ký hiệu chương trình Chất lượng cao 

 Sô 3: Ký hiệu chương trình POHE 

     X2: Ký hiệu nhóm năng lực người học, gồm 7 nhóm tương ứng: 

 Số 1: Nhóm kiến thức ngành, chuyên ngành (Functional Knowledge) 

 Số 2: Nhóm kiến thức môi trường toàn cầu (Global Environment) 

 Số 3: Nhóm kỹ năng kỹ thuật (Technical Skills) 

 Số 4: Nhóm kiến thức tổng hợp (Integrative Areas) 

 Số 5: Nhóm kỹ năng giao tiếp (Communication Skills) 

 Số 6: Nhóm kỹ năng làm việc nhóm (Teamwork Skills) 

 Số 7: Nhóm kỹ năng giải quyết vấn đề (Problem Solving) 

     X3: Ký hiệu thứ tự năng lực người học tương ứng từng nhóm, theo từng chuyên ngành. 

Ví dụ: 

PLO1.1.2: Đây là PLO số 2, thuộc nhóm kiến thức ngành, chuyên ngành của Chương trình 

Tiên tiến. 

 


