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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành danh mục các học phần tương đương giữa chương trình đào tạo 

hệ chính quy trình độ đại học khóa 11 với các khóa liền kề trước đó 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 

Căn cứ Quyết định số 456/QĐ-BTNMT, ngày 08/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định số 69/QĐ-HĐTĐHHN ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Hội 

đồng trường Trường Đại học Tài nguyên và môi trường Hà Nội về việc ban hành Quy chế tổ chức 

và hoạt động của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội;       

Căn cứ các Quyết định của Hiệu trưởng trường Đại học Tài nguyên và Môi 

trường Hà Nội về việc ban hành các chương trình đào tạo Đại học hệ chính quy áp dụng 

cho các khóa 6,7,8,9,10,11; 

Căn cứ theo Quyết định số 2662/QĐ-TĐHHN ngày 02 tháng 8 năm 2019 của Hiệu 

trưởng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường về việc thay thế các môn học Lý luận 

chính trị trong các chương trình đào tạo chính quy từ khóa tuyển sinh năm 2019;   

  Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng các Khoa/bộ môn quản lý 

chương trình đào tạo: Kinh tế tài nguyên và môi trường; Quản lý đất đai; Môi trường; 

Khí tượng - thủy văn; Trắc địa, Bản đồ và Thông tin địa lý; Địa chất; Tài nguyên nước; 

Lý luận chính trị; Khoa học biển và hải đảo; Khoa học đại cương, Biến đổi khí hậu và 

phát triển bền vững, Ngoại ngữ; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Danh mục các học phần tương đương 

giữa chương trình đào tạo hệ chính quy trình độ đại học khóa 11 với các khóa liền kề 

trước đó - áp dụng đối với sinh viên học lại, học cải thiện điểm, bảo lưu và học song 

bằng” (Phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các phòng: Đào tạo, 

Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục, Kế hoạch tài chính và Trưởng các khoa/bộ 

môn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Chủ tịch HĐ Trường (để b/c);  

- Ban giám hiệu (để biết);                                                                                   

- Lưu: VT, ĐT.TN.(2)                              

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Vũ Danh Tuyên 
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