B ộ GIẢO DỤC VẢ ĐẢO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: stQẳL /QĐ-BGDĐT
Hà Nội, ngày ữ i tháng 6 năm 2017
QUYẾT ĐỊNH
về việc giao cho Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam đào tạo
ngành Kỹ thuật Hình ảnh Y học, Xét nghiệm Y học, và thí điểm ngành Dụng cụ
chỉnh hình chân tay giả trình độ đại học hệ chính quy
B ộ TRƯỞNG B ộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Căn cứ Nghị định số 123/2016/ND-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định 69/2017/ND-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 27/4/2010 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cap IV trình độ cao đẳng,
đại học và Thông tư số 32/2013/TT-BGDĐT ngày 05/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo Sửa đổi, bổ sung Danh mục giáo dục, đào tạo cap IV trình độ cao đẳng,
đại học ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 27/4/2010 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Thông tư số 08/2011/TT-BGDDT ngày 17/02/2011 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ
tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng;
Căn cứ Thông tư số 07/2015/TT-BGDDT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực
mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại
học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học,
thạc sỹ, tiến sỹ và Công văn số 3281/BGDĐT-GDĐH ngày 30/6/2015 hướng dẫn việc
thẩm định chương trình đào tạo theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Giao cho Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam đào tạo hệ chính quy
các ngành Kỹ thuật Hình ảnh Y học (mã số 52720330), Xét nghiệm Y học (mã số
52720332) và thí điểm ngành Dụng cụ chỉnh hình chân tay giả trình độ đại học.
Điều 2. Chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm của ngành học trên trong tổng chỉ tiêu
tuyển sinh hệ chính quy của Trường. Việc tuyển sinh, tổ chức đào tạo, đánh giá kết quả
học tập và cấp bằng tốt nghiệp được thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Giáo
dục và Đào tạo về đào tạo chính quy.

Đối với ngành Dụng cụ chỉnh hình chân tay giả, sau 02 khoá tốt nghiệp, Trường
Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam tiến hành rà soát nội dung chương trình giảng dạy,
đánh giá về nhu cầu, kết quả đào tạo và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo để xem xét
triển khai chính thức và bổ sung vào Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao
đẳng, đại học.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ
trưởng các đơn vị có liên quan của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng Trường Đại
học Y khoa Tokyo Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
Như Điều 4; ^
- Bộ trưởng (để báo cáo);
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