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Thái Nguyên, ngày 02 tháng 12 năm 2015

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ðÀO TẠO TRÌNH ðỘ THẠC SĨ NĂM 2016
Kính gửi:....................................................................................................................................................................................................
ðại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh ñào tạo trình ñộ thạc sĩ năm 2016 như sau:
1. Thời gian thi; Hình thức ñào tạo và thời gian ñào tạo
- Ngày thi ñợt 1: Thứ Bẩy, ngày 02 tháng 4 và Chủ Nhật, ngày 03 tháng 4 năm 2016.
- Ngày thi ñợt 2: Thứ Bẩy, ngày 10 tháng 9 và Chủ Nhật, ngày 11 tháng 9 năm 2016.
- Hình thức ñào tạo: ðào tạo tập trung 2 năm. Riêng các ngành ñào tạo tại Trường ðại học
Kĩ thuật công nghiệp ñào tạo tập trung 1,5 năm.
2. Môn thi tuyển; Chuyên ngành ñào tạo; Tổng chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến
2.1. Các môn thi Cơ bản và Chủ chốt theo chuyên ngành ñào tạo
TT

Chuyên ngành ñào tạo thạc sĩ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Toán Giải tích
ðại số và lí thuyết số
LL&PPDH Bộ môn Toán
Hóa vô cơ
Hóa phân tích
Hóa hữu cơ
Di truyền học
Sinh học thực nghiệm
Sinh thái học
LL&PPDH Bộ môn Sinh học
LL&PPDH Bộ môn Văn - T. Việt
Văn học Việt Nam
Ngôn ngữ Việt Nam
Lịch sử Việt Nam
ðịa lý học
ðịa lý tự nhiên
LL&PPDH Bộ môn ðịa lý
Quản lý giáo dục
Giáo dục học
Giáo dục học (Giáo dục tiểu học)
LL&PPDH Bộ môn LL Chính trị
LL&PPDH Bộ môn Vật lý
Vật lý chất rắn
Chăn nuôi
Thú y
Khoa học cây trồng
Lâm học
Quản lý ñất ñai
Khoa học môi trường
Phát triển nông thôn
Công nghệ sinh học
Kinh tế nông nghiệp

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Môn thi

Cơ bản
Toán giải tích
Toán cơ sở
Hóa học vô cơ hữu cơ
Sinh học ñại
cương
Văn học

Triết học

Toán Vật lí

Toán cao cấp
(CC) thống kê

Kinh tế học

Chỉ
tiêu
Chủ chốt
40
ðại số và lí thuyết số
10
LL&PPDH bộ môn Toán
35
25
Hóa học cơ sở
18
12
13
15
Tế bào - di truyền
15
15
LL&PPDH BM Văn-T.Việt
10
Văn học Việt Nam
65
Ngôn ngữ ñại cương
20
Lịch sử Việt Nam
30
15
ðịa lý cơ sở
15
12
100
Giáo dục học ñại cương
10
20
Chủ nghĩa xã hội khoa học
25
20
Vật lý cơ sở
25
60
Sinh lý ñộng vật
40
Sinh lý thực vật
60
Nguyên lí lâm sinh
40
Trắc ñịa
75
Cơ sở KH môi trường
50
Nguyên lý phát triển nông thôn 30
Sinh học phân tử
25
Kinh tế nông nghiệp
40

Trường ðH ñào tạo
chuyên ngành

- Liên hệ, nộp hồ sơ,
ôn tập tại
Trường ðH Sư phạm;
ðT. 0280 3855785;
Tổng chỉ tiêu: 565.

- Liên hệ, nộp hồ sơ, ôn
tập tại
Trường ðH Nông Lâm;
ðT. 0280 3852925;
Tổng chỉ tiêu: 420.
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TT

Chuyên ngành ñào tạo thạc sĩ

32
33
34
35
36
37
38
39

Kỹ thuật cơ khí
Cơ kỹ thuật
Kỹ thuật ñiện tử
Kỹ thuật ñiều khiển và tự ñộng hóa
Kỹ thuật ñiện
Kỹ thuật cơ khí ñộng lực
Kinh tế nông nghiệp
Quản lý kinh tế

Môn thi

Cơ bản

Toán cao cấp I

Kinh tế học

40 Quản trị kinh doanh
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Y học dự phòng
Nội khoa
Nhi khoa
Ngoại khoa
Phương pháp toán sơ cấp
Toán ứng dụng
Công nghệ sinh học
Hóa phân tích
Văn học Việt Nam

50 Kỹ thuật ñiều khiển và tự ñộng hóa
51 Khoa học máy tính

Chỉ Trường ðH ñào tạo
tiêu
chuyên ngành
Chủ chốt
Sức bền vật liệu
40
Cơ học lý thuyết
10 Liên hệ, nộp HS, ôn
Xử lý tín hiệu số
25 tập tại Trường ðH Kỹ
thuật công nghiệp;
Lý thuyết ñiều khiển và TðH 40
ðT. 0280 3847155;
Cơ sở kĩ thuật ñiện
30
Tổng chỉ tiêu: 180.
35
Lý thuyết ô tô máy kéo
Kinh tế nông nghiệp
20 - Liên hệ, nộp HS ôn tập
ðH Kinh tế
85 tại Trường
và QTKD;
Quản trị học
ðT. 0280 3547653;
35
Tổng chỉ tiêu: 140.

Vi sinh
Toán cao cấp
thống kê

Sinh lý học
Giải phẫu học

Cơ sở LT hàm số ðại số và lí thuyết số
Toán CC thống kê
Toán cao cấp II
Triết học
Toán cho ñiều
khiển
Toán rời rạc

Sinh học phân tử
Hóa học cơ sở
Văn học Việt Nam

15
15
15
15
60
40
25
50
45

Lý thuyết ñiều khiển và TðH
150
Tin học cơ sở

Liên hệ, nộp HS, ôn
tập tại
Trường ðH Y Dược;
ðT. 0280 3858198;
Tổng chỉ tiêu:60.
Liên hệ, nộp HS, ôn
tập tại Trường ðH
Khoa học;
ðT. 0280 3903398;
Tổng chỉ tiêu: 220
Liên hệ, nộp HS, ôn tập
tại Trường ðH CN thông
tin và Truyền thông;
ðT. 0280 6255052.
Tổng chỉ tiêu: 150

Tổng chỉ tiêu dự kiến: 1735 chỉ tiêu.
2.2. Môn Tiếng Anh
a) Thi viết, nội dung tương ñương cấp ñộ B.
b) Người thuộc một trong các trường hợp sau ñược miễn thi môn ngoại ngữ:
- Có bằng tốt nghiệp ñại học, thạc sĩ, tiến sĩ ñược ñào tạo toàn thời gian ở nước ngoài bằng
một trong các ngôn ngữ: Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, ðức, ñược Cục Khảo thí và Kiểm ñịnh chất
lượng giáo dục - Bộ GD&ðT công nhận văn bằng;
- Có bằng tốt nghiệp ðH chương trình tiên tiến theo ðề án của Bộ GD&ðT về ñào tạo chương
trình tiên tiến ở một số trường ðH của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) ñược ủy
ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có ñối tác nước ngoài cùng cấp bằng;
- Có bằng tốt nghiệp ðH ngành ngôn ngữ nước ngoài một trong các ngôn ngữ: Anh, Pháp,
Nga, Trung Quốc, ðức;
- Có chứng chỉ Tiếng Anh, hoặc chứng chỉ một trong các ngôn ngữ: Pháp, Nga, Trung Quốc, ðức
bậc 3/6 trở lên hoặc tương ñương (xem Phụ lục II, Thông tư số 15/2014/TT-BGDðT ngày 15/5/2014
của Bộ GD&ðT) trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ ñến ngày ñăng ký dự thi, ñược cấp bởi
ðHTN hoặc cơ sở ñược Bộ GD&ðT cho phép và công nhận.
3. ðối tượng và ñiều kiện dự thi
Là công dân nước CHXHCN Việt Nam ñáp ứng ñược các ñiều kiện sau:
3.1. Về văn bằng
a) Có bằng tốt nghiệp ñại học (TNðH) ngành ñúng, ngành phù hợp.
- Nếu TNðH ngành ñúng/ ngành phù hợp hệ vừa làm vừa học (VLVH), dự tuyển các chuyên
ngành ñào tạo thuộc Trường ðH Sư phạm cần có thêm một bằng tốt nghiệp cao ñẳng/ THCN hệ chính
quy ngành ñúng/ ngành phù hợp.
- Người có bằng TNðH hệ không chính quy ngành ñúng/ ngành phù hợp ñược phép ñăng
ký dự tuyển vào các chuyên ngành ñào tạo thuộc Trường ðH Công nghệ thông tin và Truyền thông,
Trường ðH Kinh tế và QTKD, Trường ðH Khoa học, Trường ðH Nông Lâm, Trường ðH Kỹ
thuật công nghiệp.
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b) Nếu TNðH ngành gần thì cần học bổ sung chương trình kiến thức ñể ñạt trình ñộ tương ñương.
c) Nếu TNðH một số ngành khác có thể ñăng ký dự tuyển các chuyên ngành thuộc lĩnh vực
quản trị, quản lý sau khi ñã học chương trình bổ sung kiến thức.
(xem Danh mục ngành, chuyên ngành tốt nghiệp ñại học thuộc ngành ñúng, ngành phù hợp, ngành gần
và ngành khác với ngành, chuyên ngành ñăng ký dự tuyển ñào tạo trình ñộ thạc sĩ, trình ñộ tiến sĩ ban
hành kèm theo Quyết ñịnh số 373/Qð-ðHTN ngày 27/2/2015 và Quyết ñịnh số 2852/Qð-ðHTN ngày
08/12/2015 của Giám ñốc ðHTN trên các website của ðHTN và CSGDðHTV).
d) Văn bằng ðH do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải ñược Cục Khảo thí và KðCLGD công nhận.
3.2. Yêu cầu về kinh nghiệm công tác chuyên môn
a) Các ñối tượng ñược ñăng kí dự thi tuyển sinh ñào tạo trình ñộ thạc sĩ ngay sau khi TNðH
thuộc ngành ñúng/phù hợp ghi trong bảng dưới ñây:
ðiều kiện ñược dự thi ngay sau khi TNðH
Trường ðại học ñào tạo
TT
chuyên ngành
Loại hình ñào tạo
Kết quả - Xếp loại
1 Trường ðH Sư phạm
Chính quy
≥ 6,5 (niên chế)/≥2,2 (tín chỉ)
Chính quy
≥ 6,5 (niên chế)/≥2,2 (tín chỉ)
2 Trường ðH Khoa học
VLVH; văn bằng hai
≥ Trung bình khá (≥6,5)
3 Trường ðH CNTT và TT
Chính quy; VLVH; văn bằng hai
Tốt nghiệp ñại học
Chính quy
≥ 6,5 (niên chế)/≥2,2 (tín chỉ)
Trường ðH Kinh tế và QTKD
4
VLVH; văn bằng hai
≥ Khá (≥7,0)
Chính quy (bao gồm cả ngành ngành gần) Tốt nghiệp ñại học
Trường ðH Kĩ thuật công nghiệp
5
VLVH; văn bằng hai
≥ Trung bình khá (≥6,5)
Chính quy
≥ 6,5 (niên chế)/≥2,2 (tín chỉ)
Trường ðH Nông Lâm
6
VLVH; văn bằng hai
≥ Trung bình khá (≥6,5)
7 Trường ðH Y Dược
Chính quy; chuyên tu
≥ 7,0 (niên chế)/ ≥2,5 (tín chỉ)
b) Những ñối tượng còn lại phải có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ñăng ký
dự thi kể từ ngày có quyết ñịnh công nhận TNðH ñến ngày nộp hồ sơ dự thi.
3.3. ðiều kiện ñăng kí và dự tuyển chuyên ngành Quản lí giáo dục
a) Về văn bằng: có bằng TNðH hệ chính quy hay chuyên tu. Nếu TNðH hệ VLVH/ liên thông
thì phải có thêm bằng tốt nghiệp cao ñẳng hoặc THCN hệ chính quy kèm theo. Trừ người TNðH
ngành ñúng, các ñối tượng khác phải học chương trình bổ sung kiến thức của ngành trước khi dự thi
(nội dung, khối lượng học bổ sung do Hiệu trưởng Trường ðH Sư phạm quy ñịnh).
b) Về yêu cầu kinh nghiệm công tác chuyên môn và ñối tượng tuyển sinh: Người ñược dự thi
ngay sau khi TNðH quy ñịnh ở bảng trên.
Các trường hợp TNðH ngành gần phải có ít nhất 01 năm và nếu TNðH ngành khác phải có ít
nhất 02 năm kinh nghiệm công tác chuyên môn thuộc lĩnh vực quản lí giáo dục, tính từ ngày quyết
ñịnh phân công (kí hợp ñồng) công tác ñến ngày nộp hồ sơ dự thi.
ðối tượng tuyển sinh: hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trưởng, tổ phó chuyên môn các trường từ
mầm non ñến phổ thông các cấp; trưởng khoa, phó trưởng khoa, tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, lãnh
ñạo, cán bộ quản lý và chuyên viên làm công tác quản lí giáo dục của sở/ phòng GD&ðT, cán bộ
quản lý và chuyên viên làm công tác quản lí giáo dục của các phòng/ban ñào tạo, giáo vụ, quản lý học
sinh – sinh viên hoặc một số phòng/ban liên quan khác của trường ðH, cao ñẳng, THCN và dạy nghề;
cán bộ ðoàn từ ủy viên BCH Chi ñoàn, cán bộ ðảng từ ủy viên ban Chi ủy, cán bộ Công ñoàn từ ủy
viên BCH công ñoàn bộ phận trở lên của các trường từ mầm non ñến phổ thông các cấp, các cơ sở
ñào tạo và dạy nghề; lãnh ñạo và chuyên viên làm công tác quản lí giáo dục của các tổ chức chính trị,
chính trị xã hội.
3.4. ðiều kiện ñăng kí và dự tuyển các chuyên ngành Quản lí kinh tế; Quản trị kinh doanh
a) Về văn bằng: Có bằng TNðH ngành ñúng/ phù hợp, hoặc bằng TNðH thuộc nhóm ngành
kinh tế, quản trị, quản lí, hoặc bằng TNðH ngành khác, ñã học xong các học phần bổ sung kiến
thức của ngành trước khi dự thi (nội dung, khối lượng học bổ sung do Hiệu trưởng Trường ðH Kinh
tế và QTKD quy ñịnh).
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b) Về yêu cầu kinh nghiệm công tác chuyên môn và ñối tượng dự thi: Người ñược dự tuyển
ngay sau khi TNðH nêu ở bảng trên.
Trường hợp có bằng TNðH ngành gần phải có ít nhất 01 năm và có bằng TNðH ngành khác
phải có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm công tác chuyên môn thuộc lĩnh vực quản lí kinh tế, quản trị
kinh doanh tính từ ngày ký hợp ñồng làm việc ñến ngày nộp hồ sơ dự thi. Những người ñăng kí dự
tuyển phải ñang làm việc trong lĩnh vực quản lí kinh tế, quản trị kinh doanh, thuộc một trong các vị
trí: lãnh ñạo, chuyên viên hoặc các chức danh tương ñương của các phòng/ sở/ ban/ ngành, cơ sở
sản xuất, kinh doanh, tổ chức kinh tế, chính trị - xã hội.
3.5. Có lý lịch rõ ràng, ñược cơ quan có thẩm quyền hoặc phường, xã nơi cư trú xác nhận; không
trong thời gian thi hành kỷ luật mức cảnh cáo trở lên, không trong thời gian thi hành án hình sự
3.6. Có ñủ sức khoẻ ñể học tập. ðối với con ñẻ của người hoạt ñộng kháng chiến bị nhiễm chất ñộc
hoá học, thủ trưởng CSGDðHTV tuỳ tình trạng sức khoẻ và yêu cầu của ngành học, ñề nghị Giám
ñốc ðHTN xem xét, quyết ñịnh cho dự thi tuyển sinh.
3.7. Nộp hồ sơ, lệ phí ñăng kí dự tuyển và lệ phí dự thi ñầy ñủ, ñúng thời hạn theo quy ñịnh.
4. ðối tượng và chính sách ưu tiên
4.1. ðối tượng ưu tiên
i) Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính ñến ngày hết hạn nộp hồ sơ ñăng
ký dự thi) ở Khu vực 1 theo quy ñịnh của Quy chế tuyển sinh ðH, Cð hệ chính quy hiện hành (căn cứ
trên quyết ñịnh tiếp nhận/ ñiều ñộng, biệt phái công tác của CQ có thẩm quyền); ii) Thương binh,
người hưởng chính sách như thương binh; iii) Con liệt sĩ; iv) Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng
lao ñộng; v) Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở Khu vực 1 (theo quy
ñịnh ở trên); vi) Con ñẻ của người hoạt ñộng kháng chiến bị nhiễm chất ñộc hoá học, ñược UBND
cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực do hậu quả của chất ñộc hoá học.
Người ñược ưu tiên cần nộp vào hồ sơ dự tuyển giấy tờ hợp lệ xác nhận thuộc ñối tượng ưu tiên.
4.2. Mức ưu tiên
Thí sinh diện ưu tiên (kể cả thuộc nhiều ñối tượng ưu tiên) ñược cộng 10 ñiểm (thang ñiểm 100)
vào kết quả thi môn tiếng Anh (nếu phải thi) và cộng 1,0 ñiểm (thang ñiểm 10) vào kết quả thi môn
Cơ bản.
5. Hồ sơ ñăng kí dự tuyển, thời gian nhận hồ sơ ñăng kí dự tuyển
Người có nguyện vọng dự tuyển liên hệ với trường ðH ñào tạo chuyên ngành (ghi ở mục 2.1) ñể
nhận mẫu Hồ sơ ñăng ký dự tuyển; Kê khai, xác nhận, hoàn chỉnh hồ sơ, nộp ñúng thời hạn; Tham
gia lớp học bổ sung kiến thức (nếu thuộc diện phải học). Trong và sau kì thi tuyển, ðH Thái Nguyên
không nhận bổ sung, thay ñổi về bất kì nội dung nào của Hồ sơ ñăng kí dự tuyển.
- Tuyển sinh ñợt 1, nhận hồ sơ từ ngày 15/12/2015 ñến hết ngày 01/03/2016.
- Tuyển sinh ñợt 2, nhận hồ sơ từ ngày 20/05/2016 ñến hết ngày 09/8/2016.
- Lệ phí ñăng kí và lệ phí thi theo quy ñịnh hiện hành của Nhà nước.
6. Học phí
Học viên thạc sĩ phải nộp học phí theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 86/2015/Nð-CP ngày
02/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
Thông tin tuyển sinh có trên các website: http://www.tnu.edu.vn và http://sdh.tnu.edu.vn.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Bộ GDðT (báo cáo)
- Các CSGDðHTV;
- Website ðHTN, SðH;
- Lưu VT, ðT.
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