UBND TỈNH HẢI DƢƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG

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

Số: 316/QĐ-ĐHHD

Hải Dương, ngày 21 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận thí sinh trúng tuyển Cao học năm 2018 (đợt 2)
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG

Căn cứ các quyết định của Thủ tƣớng Chính phủ: số 378/QĐ-TTg ngày 01/3/2013
về việc đổi tên Trƣờng Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Hải Dƣơng thành Trƣờng Đại học Hải
Dƣơng và số 1258/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 về việc Thành lập Trƣờng Đại học Kinh tế Kỹ thuật Hải Dƣơng trên cơ sở nâng cấp Trƣờng Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hải Dƣơng;
Căn cứ Quyết định số 4048/QĐ-BGDĐT ngày 01/10/2015 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo về việc giao cho Trƣờng Đại học Hải Dƣơng đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Kế toán;
Căn cứ Quyết định số 5009/QĐ-BGDĐT ngày 30/11/2017 của Bộ trƣởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo về việc cho phép Trƣờng Đại học Hải Dƣơng đào tạo trình độ thạc sĩ
ngành Quản lý kinh tế;
Căn cứ Thông tƣ số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;
Căn cứ Báo cáo số 13/BC-ĐHHD ngày 17/3/2018 của Trƣờng Đại học Hải Dƣơng
về việc xây dựng báo cáo xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018;
Căn cứ Thông báo số 30/TB-ĐHHD ngày 02 tháng 7 năm 2018 về việc thông báo
Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2018 (đợt 2);
Căn cứ Biên bản xác định điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Cao học năm 2018
(đợt 2) ngày 21/12/2018 của Hội đồng tuyển sinh cao học Trƣờng Đại học Hải Dƣơng;
Xét đề nghị của Viện trƣởng Viện Đào tạo Sau đại học,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Công nhận 12 thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển cao học ngành Kế toán và
31 thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển cao học ngành Quản lý Kinh tế năm 2018 (đợt 2)
Trƣờng Đại học Hải Dƣơng (Có danh sách kèm theo).
Điều 2: Các thí sinh trúng tuyển có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ và đƣợc hƣởng
các quyền lợi theo Quy định về đào tạo trình độ thạc sĩ hiện hành.
Điều 3: Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Các ông (bà) Viện trƣởng Viện Đào tạo
Sau đại học; Trƣởng các phòng, khoa, trung tâm trực thuộc Trƣờng và các thí sinh có tên
tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
HIỆU TRƯỞNG
- Nhƣ Điều 3;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để báo cáo);
- UBND tỉnh Hải Dƣơng (để báo cáo);
- Lƣu: VT.
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