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QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập Ban cố vấn học tập năm học 2015-2016
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
Căn cứ Quyết định số 1389/QĐ-ĐHH ngày 10/7/2014 của Giám đốc Đại học
Huế về việc Quy định nhiệm vụ, quyền han của Đại học Huế, các Trường Đại học thành
viên và các đơn vị trực thuộc;
Căn cứ Quyết định số 1974/QĐ-ĐHH ngày 31/10/2014 của Giám đốc Đại học
Huế về việc bổ nhiệm Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm nhiệm kỳ 2014-2019;
Căn cứ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác sinh viên và Trưởng các Khoa,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Nay thành lập Ban cố vấn học tập các Khoa và cử các Ông/Bà có tên sau
(có danh sách kèm theo) làm các nhiệm vụ Trưởng ban, Ủy viên trực, Cố vấn học tập và
Hướng dẫn học tập năm học 2015-2016.
Điều 2: Ban cố vấn học tập được hưởng các quyền lợi theo quy định hiện hành
của Bộ GD&ĐT và Quy định nội bộ của trường.
Điều 3: Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, giáo viên có tên trong danh sách
kèm theo chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Nơi nhận:
- Ban giám hiệu (để báo cáo);
- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu VT, CTSV.
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