ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 862 /QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV

Thái nguyên, ngày 18 tháng 9 năm 2019

quyÕt ®Þnh
V/v phân công Cố vấn học tập các lớp hệ đại học chính quy
Năm học 2019 - 2020
hiÖu tr-ëng tr-êng ®¹i häc kinh tÕ vµ qu¶n trÞ KINH DOANH

Căn cứ Quyết định số 136/QĐ-TTg ngày 02/8/2004 của Thủ Tướng Chính
phủ Về việc thành lập trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh thuộc Đại học
Thái Nguyên;
Căn cứ Quyết định số 2424/QĐ-ĐHTN ngày 22/10/2015 của Giám đốc Đại
học Thái Nguyên về việc Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Thái Nguyên,
các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc;
Căn cứ Thông tư 1127/QĐ-ĐHKT&QTKD ngày 09/11/2016 của của
Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh doanh về việc ban hành Quy
chế công tác sinh viên hệ chính quy;
Căn cứ Quyết định số 1261/QĐ-ĐHKT&QTKD ngày 25 tháng 12 năm
2018 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh doanh về việc Ban
hành Quy định Công tác Cố vấn học tập đối với chương trình đào tạo hệ chính
quy;
Căn cứ đề nghị của các Khoa chuyên môn về việc phân công Cố vấn học
tập các lớp đại học chính quy năm học 2019-2020;
Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Công tác HSSV,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phân công 75 giảng viên thuộc các Khoa chuyên môn làm Cố vấn học
tập các lớp K13, K14, K15, K16 hệ Đại học chính quy năm học 2019 – 2020.
(Danh sách chi tiết kèm theo)
Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ của Cố vấn học tập được
thực hiện theo quy định hiện hành.
Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng phòng Công tác HSSV, phòng Kế hoạch Tài
chính, phòng Đào tạo, Trưởng các Khoa chuyên môn và các giảng viên có tên
trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
N¬i nhËn:
- BGH (B/c)
- Như điều 3 (T/h);
- Lưu VT, CT-HSSV
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