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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành chuẩn đầu ra ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng, 

hình thức đào tạo chính quy của Trường Cao đẳng Bắc Kạn 

  

                      HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẮC KẠN 

         Căn cứ Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt khung trình độ quốc gia Việt Nam; 

          Căn cứ Thông tư 29/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 của Bộ GD& ĐT 

quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt 

được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo 

giáo viên; quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo trình 

độ trung cấp và trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên; 

        Căn cứ Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ 

GD&ĐT về Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ; 

        Căn cứ đề xuất của Hội đồng xây dựng và hoàn thiện chuẩn đầu ra ngành 

Giáo dục Mầm non của trường Cao đẳng Bắc Kạn; 

         Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

              Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này chuẩn đầu ra ngành Giáo dục Mầm non 

trình độ cao đẳng, hình thức đào tạo chính quy của Trường Cao đẳng Bắc Kạn. 

        Điều 2. Chuẩn đầu ra quy định về các yêu cầu đối với người học phải đạt được 

khi tốt nghiệp, bao gồm: nội dung kiến thức; kỹ năng; thái độ; vị trí làm việc mà 

người học có thể đảm nhận; khả năng học tập nâng cao trình độ và các yêu cầu đặc 

thù khác đối với ngành đào tạo. Chuẩn đầu ra là bản cam kết của Nhà trường trước 

xã hội và là cơ sở để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chương trình đào tạo ngành Giáo 

dục Mầm non; cải tiến và đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, kiểm tra và 

đánh giá trong quá trình đào tạo. 

          -  Chuẩn đầu ra ngành Giáo dục Mầm non tại Điều 1 được công bố công khai 

tại địa chỉ http://cdbk.edu.vn/ 

http://cdbk.edu.vn/
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         Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng Phòng Đào tạo,  

Trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 
- Đảng ủy, BGH (để chỉ đạo); 

- Như điều 3 (để thực hiện); 

- Website Nhà trường (để thông báo); 

- Lưu: VT, ĐT (Diệu). 
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