BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT VIỆT NAM

Số: 312/QĐ - ĐHMTVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật năm 2017
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT VIỆT NAM
Căn cứ Quyết định số 3759/QĐ - BVHTTDL ngày 03 tháng 09 năm 2008
của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, thể thao và du lịch về việc ban hành quy định phân
cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ;
Căn cứ Quyết định số 541/QĐ - BVHTTDL ngày 06 tháng 03 năm 2014
của Bộ trưởng Bộ Văn hoá,Thể thao và Du lịch về việc quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 25/2006/GĐ-BGDĐT ngày 26/06/2006 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao
đẳng hệ chính quy;
Căn cứ kết quả thi tốt nghiệp đại học Mỹ thuật ngành Hội họa, Đồ họa,
Điêu khắc khóa 56; Thiết kế đồ họa khóa 4; và kết quả học tập của 5 năm học;
Căn cứ biên bản của Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp đại học ngày
30/6/2017;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận 47 sinh viên có tên trong danh sách kèm theo tốt nghiệp Đại
học Mỹ thuật hệ chính quy, ngành Hội họa; Đồ họa; Điêu khắc (Khóa 56); Thiết
kế đồ họa (Khóa 4).
Điều 2. Các sinh viên có tên trên được hưởng các quyền lợi theo quy định của
Nhà nước.
Điều 3. Các ông, bà Trưởng phòng Đào tạo, Công tác chính trị và quản lý sinh
viên, Hành chính - Quản trị, Tài vụ, các Trưởng khoa và các sinh viên có tên ở
điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Như điều 3
- Vụ Giáo dục Đại học- Bộ GD&ĐT (để b/c)
- Vụ Đào tạo - Bộ VH, TT&DL (để b/c)
- Lưu VT, ĐT, Đ.10.

(đã ký)

Lê Văn Sửu
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật năm 2017
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT VIỆT NAM
Căn cứ Quyết định số 3759/QĐ - BVHTTDL ngày 03 tháng 09 năm 2008
của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, thể thao và du lịch về việc ban hành quy định phân
cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ;
Căn cứ Quyết định số 541/QĐ - BVHTTDL ngày 06 tháng 03 năm 2014
của Bộ trưởng Bộ Văn hoá,Thể thao và Du lịch về việc quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 25/2006/GĐ-BGDĐT ngày 26/06/2006 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao
đẳng hệ chính quy;
Căn cứ kết quả thi tốt nghiệp đại học Mỹ thuật ngành Sư phạm mỹ thuật
khóa 16 và kết quả học tập của 4 năm học;
Căn cứ Biên bản của Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp đại học ngày
30/6/2017;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận 06 sinh viên có tên trong danh sách kèm theo tốt nghiệp Đại
học Mỹ thuật hệ chính quy, ngành Sư phạm mỹ thuật (Khóa 16).
Điều 2. Các sinh viên có tên trên được hưởng các quyền lợi theo quy định của
Nhà nước.
Điều 3. Các ông, bà Trưởng phòng Đào tạo, Công tác chính trị và quản lý sinh
viên, Hành chính - Quản trị, Tài vụ, các Trưởng khoa và các sinh viên có tên ở
điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Như điều 3
- Vụ Giáo dục Đại học- Bộ GD&ĐT (để b/c)
- Vụ Đào tạo - Bộ VH, TT&DL (để b/c)
- Lưu VT, ĐT, Đ.10.

(đã ký)

Lê Văn Sửu

