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Số: 5304 /ĐHĐN-ĐT Đà Nẵng, ngày  14  tháng 10 năm 2015 
V/v điều chỉnh quy định  

đào tạo chương trình thứ hai 
 

 

 

  Kính gửi:  

    - Các cơ sở giáo dục đại học thành viên; 

    - Các khoa, viện trực thuộc. 

Ngày 28 tháng 01 năm 2011, Giám đốc Đại học Đà Nẵng đã ký Quyết định 

số 384/QĐ-ĐHĐN-ĐT ban hành Quy định đào tạo chương trình thứ hai giữa các 

trường thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng. Đến nay, phương thức tuyển sinh có 

nhiều thay đổi, để phù hợp với thực tế và tiếp thu ý kiến của các cơ sở giáo dục, 

khoa, viện trực thuộc tại cuộc họp ngày 02 tháng 10 năm 2015, Đại học Đà Nẵng 

thống nhất điều chỉnh Điều 4 như sau: 

Điều 4. Đối tượng đào tạo chương trình thứ hai 

 Tuân thủ Điều 17 (Học cùng lúc hai chương trình) của Quy chế Đào tạo 

đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định 

số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo, tính đến đặc thù riêng của Đại học Đà Nẵng là một đại học vùng, đa 

cấp, đa ngành, đa lĩnh vực, đối tượng đào tạo chương trình thứ hai là sinh viên hệ 

chính quy của Đại học Đà Nẵng với các điều kiện như sau: 

 1. Đã kết thúc học kỳ thứ nhất của năm học đầu tiên; 

 2. Không thuộc diện xếp hạng học lực yếu ở chương trình thứ nhất tại thời 

điểm đăng ký học chương trình thứ hai; 

 3. Không đang trong thời gian bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên; 

 4. Không đang theo học chương trình thứ hai khác tại một trường thành 

viên thuộc Đại học Đà Nẵng và chỉ được xét học cùng lúc hai chương trình một 

lần trong suốt khóa học; 

 5. Ngành đào tạo ở chương trình thứ hai phải khác ngành đào tạo ở chương 

trình thứ nhất (theo Danh mục ngành đào tạo của Đại học Đà Nẵng); 

6. Trình độ đào tạo ở chương trình thứ hai không cao hơn trình độ đào tạo 

ở chương trình thứ nhất.  

Đại học Đà Nẵng yêu cầu các sở giáo dục đại học thành viên, các khoa, 

viện trực thuộc thực hiện đúng nội dung trên. Trong quá trình thực hiện nếu có 

vướng mắc đề nghị báo cáo về Đại học Đà Nẵng để kịp thời giải quyết./.     
 

Nơi nhận:  

- Như trên;    

- Lưu: VT, ĐT. 

               GIÁM ĐỐC 

      

               PGĐ. Đoàn Quang Vinh 

                (Đã ký) 

 
 

 


