
 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 5 

CÁC VĂN BẢN VỀ VIỆC HỘI ĐỒNG KHOA 

HỌC VÀ ĐÀO TẠO THẨM ĐỊNH ĐỀ ÁN  

MỞ NGÀNH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 













































































































































































BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

     

Số: 3327/QĐ-ĐHĐT 

 

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 12  năm 2022 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Đề án mở ngành đào tạo  

Vật lý lý thuyết và vật lý toán, trình độ thạc sĩ  

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP 
 

Căn cứ Quyết định số 08/2023/QĐ-TTg ngày 10/01/2003 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc thành lập Trường ĐHSP Đồng Tháp, nay là Trường Đại học Đồng Tháp; 

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐT ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng 

trường Trường Đại học Đồng Tháp về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của 

Trường Đại học Đồng Tháp và Nghị quyết số 45/NQ-ĐHĐT ngày 20 tháng 10 năm 

2021 của Hội đồng trường Trường Đại học Đồng Tháp về việc sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Đồng Tháp ban hành kèm 

theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐT ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng Trường; 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Luật giáo dục đại học ngày 18/6/2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật giáo dục đại học ngày 19/11/2018; 

Căn cứ Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22/6/2021 quy định về chuẩn 

chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các 

trình độ của giáo dục đại học; 

Căn cứ Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ.  

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18/01/2022 quy định về điều 

kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình 

độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; 

Căn cứ Nghị Quyết số 68/NQ-HĐT ngày 22/3/2022 của Hội đồng trường 

Trường Đại học Đồng Tháp về việc thống nhất chủ trương mở ngành đào tạo Vật lý lý 

thuyết và vật lý toán, trình độ thạc sĩ; 

Căn cứ Quyết định số 1546/QĐ-ĐHĐT ngày 14/7/2022 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Đồng Tháp về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở 

ngành đào tạo, đình chỉnh hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến 

sĩ tại Trường Đại học Đồng Tháp; 

Căn cứ kết luận tại Biên bản của Hội đồng thẩm định ngày 04/5/2022 về việc 

thẩm định Chương trình đào tạo ngành Vật lý lý thuyết và vật lý toán, trình độ thạc sĩ; 

Căn cứ kết luận tại Biên bản của Hội đồng Khoa học và Đào tạo ngày 

24/12/2022 về việc thẩm định Đề án mở ngành Vật lý lý thuyết và vật lý toán, trình độ 

thạc sĩ, mã số: 8440103; 
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Theo đề nghị của Hội đồng Khoa học và Đào tạo và Trưởng phòng Đào tạo 

Sau đại học. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Đề án mở ngành Vật lý lý thuyết và vật lý toán, trình độ thạc 

sĩ, mã số: 8440103 (có hồ sơ Đề án kèm theo). 

Điều 2. Đề án này được áp dụng trong tổ chức tuyển sinh và đào tạo ngành Vật lý 

lý thuyết và vật lý toán, trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Đồng Tháp kể từ năm 2022. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các đơn vị, cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

Nơi nhận:                 HIỆU TRƯỞNG 
- Như điều 3; 

- Bộ GD&ĐT (để báo cáo); 

- Lưu: VT, ĐTSĐH, HĐKH&ĐT. 

        

             

                     Hồ Văn Thống 
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