BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM

Số:

/TB-ĐKC

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 7 năm 2017

THÔNG BÁO
Về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017 – Đợt 2
Căn cứ Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 16/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ
về việc giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ cho trường Đại học Công nghệ Thành phố
Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ được ban hành theo Thông tư
số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (HUTECH) thông báo
tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017 – Đợt 2, như sau:
1. Chuyên ngành và các môn thi tuyển
TT

Chuyên ngành

Mã ngành

Các môn thi tuyển
Môn 2
Môn 3
(180 phút)
(90 phút)
Cơ sở
Toán cao cấp
Tiếng Anh
kỹ thuật điện
Môn 1
(180 phút)

1

Kỹ thuật điện

60520202

2

Kỹ thuật cơ điện tử

60520114

Toán cao cấp

Cơ sở
kỹ thuật điện

Tiếng Anh

3

Kỹ thuật môi trường

60520320

Toán cao cấp

Kỹ thuật
môi trường

Tiếng Anh

4

Kỹ thuật xây dựng
công trình dân dụng
và công nghiệp

60580208

Toán cao cấp

Sức bền
vật liệu

Tiếng Anh

5

Công nghệ sinh học

60420201

Toán cao cấp

Công nghệ
sinh học cơ sở

Tiếng Anh

6

Công nghệ thông tin

60480201

Toán rời rạc

Tin học cơ sở

Tiếng Anh

7

Công nghệ thực
phẩm

60540101

Toán cao cấp

8

Kế toán

60340301

Nguyên lý
kế toán

9

Quản trị kinh doanh

60340102

Xác suất
thống kê

10

Quản trị dịch vụ
du lịch và lữ hành

60340103

11

Ngôn ngữ Anh

60220201

Xác suất
thống kê
Kỹ năng
thực hành
tiếng Anh

Công nghệ
thực phẩm
cơ sở
Tài chính
tiền tệ

Tiếng Anh
Tiếng Anh

Kinh tế học

Tiếng Anh

Quản trị du lịch

Tiếng Anh

Ngôn ngữ Anh

Ngoại ngữ 2
(Pháp, Hoa, ...)

2. Thời gian đào tạo - Điều kiện dự thi
- Thời gian đào tạo: 1,5 năm
- Điều kiện dự thi:
+ Đã tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với ngành, chuyên ngành
đăng ký dự thi.
+ Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với chuyên ngành dự thi cần học
bổ sung kiến thức trước khi thi (các môn học bổ sung kiến thức được xác định
dựa trên bảng điểm trình độ đại học của thí sinh).
+ Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được công nhận theo
quy định.
3. Hồ sơ đăng ký dự thi
1. Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu);
2. Sơ yếu lý lịch (theo mẫu);
3. Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp Đại học;
4. Bản sao công chứng bảng điểm Đại học;
5. Bản sao công chứng bảng điểm chuyển đổi (nếu có);
6. Bản sao công chứng giấy tờ về đối tượng ưu tiên (nếu có);
7. Bản sao công chứng văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có);
8. 04 hình 3x4 (ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh);
9. Giấy khám sức khỏe;
10. 02 bì thư có dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận;
11. Biên lai nộp lệ phí dự thi (cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra xong trả lại cho thí sinh).
4. Thời gian và nơi nhận hồ sơ dự thi
: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 07/10/2017
- Nhận hồ sơ
- Bổ túc kiến thức
: Từ ngày 10/7/2017
: 1.000.000 đồng /môn học
- Lệ phí bổ túc kiến thức
- Thời gian đăng ký ôn tập : Từ ngày 10/7/2017
- Thời gian ôn tập
: Từ ngày 25/9/2017 đến ngày 22/10/2017
- Lệ phí ôn tập
: 1.000.000 đồng/môn học
: 420.000 đồng/kỳ thi
- Lệ phí thi
- Tổ chức thi tuyển sinh (dự kiến): Các ngày 28 - 29/10/2017
Lệ phí bổ túc kiến thức, lệ phí ôn tập và lệ phí thi: thí sinh nộp trực tiếp tại
Phòng Tài chính (Phòng A-02.02) của Trường.
5. Địa điểm hướng dẫn thủ tục và nhận hồ sơ
Phòng Đào tạo
Trung tâm dạy nghề lái xe Chiến Thắng
Lô 11D, Khu đô thị Nam Cần Thơ, Phường Phú Thứ
Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 07106 255 255 Hoặc 093 961 07 08 (Thầy Hải)
Thí sinh có thể tải hồ sơ đăng ký dự thi tại địa chỉ website:
http://www.hutech.edu.vn/sdh/dao-tao-sdh/bieu-mau/13351103-mau-ho-so-du-thi-cao-hoc
Nơi nhận:

- BGH (để báo cáo);
- Các cơ quan, đơn vị;
- Thông báo trên trang thông tin điện tử;
- Lưu: P.TC-HC, V.ĐTSĐH.
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PGS. TS. Huỳnh Châu Duy

