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Về việc ban hành Quy định tuyển sinh sau đại học

HI U TRƢỞN TRƢỜN

I HỌ T ƢƠN M I

ăn cứ Quyết định s 70/2014/Q -TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tƣớng hính phủ
về việc ban hành iều lệ trƣờng đại học;
ăn cứ Quyết định s 598/2016/Q -TTg ngày 08/4/2016 của Thủ tƣớng hính phủ về
việc phê duyệt đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trƣờng ại học Thƣơng mại;
ăn cứ Thông tƣ s 10/2009/TTT ngày 07/05/2009 của ộ trƣởng ộ iáo
dục và ào tạo về Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ; Thông tƣ s 05/2012/TTT ngày
15/02/2012 của ộ trƣởng ộ iáo dục và ào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một s điều
của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ;
ăn cứ Thông tƣ s 15/2014/TTT ngày 15/5/2014 của Bộ trƣởng Bộ Giáo
dục và ào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;
ăn cứ Quyết định s 346/Q - TM ban hành ngày 22/6/2013 của iệu trƣởng
Trƣờng ại học Thƣơng mại quy định chi tiết về đào tạo trình độ tiến sĩ;
ăn cứ Quyết định s 586/Q - TM ban hành ngày 05/9/2014 của iệu trƣởng
Trƣờng ại học Thƣơng mại quy định chi tiết về đào tạo trình độ thạc sĩ;
ét đề nghị của Thƣờng trực ội đồng Khoa học - ào tạo và Trƣởng Khoa Sau đại học,
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iều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tuyển sinh sau đại học của
Trƣờng ại học Thƣơng mại gồm 7 chƣơng, 37 điều.
iều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ tháng 01 năm 2017. Các quy định
trƣớc đây trái với quy định tại Quyết định này đều đƣợc bãi bỏ.
iều 3. ác ông (bà) Trƣởng khoa Sau đại học, Trƣởng phòng Thanh tra, Trƣởng
phòng Quản lý ào tạo, Trƣởng phòng Khảo thí &
L ; các đơn vị, cá nhân có liên
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi nhận:
- Nhƣ điều 3
- Ban Giám hiệu
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