
DAT HOC QUOC GIA CONG HOA xA 1101 CHU NGHIA VIIT NAM 

THANH PHO HO CHf MINH Dc 1p  - Tir do - Hnh phüc  

TR1JNG DAI HOC QUOC TE 

S:O IDA-DHQT Thành ph6 H ChI Minh, ngàyO thángz näm 2021 

DEAN 

TUYEN SINH TRiM! DQ THAC si vA TIEN SI NAM 2021 

I. Thông tin chung 

1. Thông tin v c0 so' dào to 

a) Ten tnrmg: trtr&ng Di hçc Quc t - Di hçc Quc gia Thãnh ph H CM Minh. 

b) Tm nhmn: 

- Tnnmg Di h9c Quc t tri thành mOt  trung cti h9c djnh hithng nghiên ciru hang du ti 

Vit Nam; là ca si dào to nhn duçc sir hçp tác tin cy cüa các di tác giáo dijc và nghiên cfru khoa 

h9c có uy tin trên th giài, cüa doanh nghip, các dja phixang và xã hi a Vit Nam. 

c)Si'rmêth 

- Dào to chat hxcmg cao, da ngàrth tir bc di hçc dn sau di hçc vài các chi.rang trinh dào to 

dt kim djnh theo tiêu chun khu vrc và qu6c t. 

- Tp trung nghiên ciru ca bàn có ham hxçmg tn thirc iOn song hành vOi nghiên eOn Ong ding 

dáp Ong thu cu thit thrc phát trin doanh nghip, dja phuong và xà hi. 

- Git vai trO là b phn dt phá, tiên phong trong cong tác di mOi quãn l theo mô hinh hin 

di và eác thông 1 quc t, tác dng tich circ  dn sir phát trin chung cüa h thong DHQG-HCM. 

d)Djachi: 

- Ca sO chinh: Khu ph 6, P.Linh Trung, TP.ThÜ DOe, TP.HCM. 

- Ca sO ni thành: 234 Pasteur, Phix&ng 6, Qun 3, TP.HCM. 

e) Dja chi trang thông tin din tO: www.hcmiu.edu.vn   

2. Quy mô dào to don vi tInh. ngwôi hQc 

STT 
Phirong thfrc, 

trInh d dào t30 

Quy mô theo khôi nganh dào to 

Tng KJi 

ngành 

I 

Khoi 

ngành 

II 

KhOi 

ngành 

III 

Khcn 

ngành 

IV 

Khoi 

ngOnh 

V 

Khoi 

ngành 

VI 

Khoi 

ngành 

VII 

1 Tinsi 

1.1 
Quán in Kinh 

doanh 
38 38 

/7 
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STT 

Quy mô theo khi ngành dào tio 

Tng Phtro'ng thfrc, 

trinh d dào tO ngành 

I 

ngãnh 

II 

KJi 

ngành 

III 

KhISi 

ngãnh 

IV 

Khi 

ngânh 

V 

}1TLSi 

ngãnh 

VI 

Khé,i 

ngãnh 

VII 

1.2 Quan lj Cong 5 5 

1.3 
Cong nghê Sinh 

hQc 
1 17 

1.4 K9thuat Ysinh 4 4 

2 Thac si 

2.1 
Quán tn Kinh 

. 
doanh 

135 135 

2.2 

2.3 

Quánlcong 

Cong nghê Sinh 

hQc 

187 187 

72 72 

2.4 K9thuatYsinh 22 22 

2.5 
Cong nghê Thwc 

. . 
phOm 

6 6 

2.6 

K9 thut He 

tháng Cong 

nghiçp 

29 29 

2.7 K9 thudt Diên ti 14 14 

2.8 
Quán i Cong 

ngh Thông tin 
15 

2.9 

Quán lj Cong 

ngh Thông tin 

(chuang trinh 

giáng dgy bcng 

tiê'ng Vit) 

4 4 

II. Thông tin các nganh 

1. Danh rniic ngành dào tiO 

a) Trinh do Tin sT 

     

     

STT Ten ngành Ma ngành Quyt djnh mr ngành Närn bt 
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dâu 

dào tao 

1 Quán tn Kinh doanh 9340101 
150/QD-DHQG 

ngày 16/03/2015 

Tháng 

5/2015 

2 Quán i3 Cong 9340403 
908/QD-DHQG 

ngày 24/07/2020 

Tháng 

8/2020 

3 Cong nghe Sinh hoc 9420201 
64/QD-DHQG-DH&SDH 

ngây 22/04/2013 

Thang 

5/2013 

4 K9 thuát Ysinh 9520212 
838/QD-DHQT 

ngày 19/09/2019 

Thãng 

12/2019 

b) Trinh d Thtc sT: 

STT Ten ngãnh 
Ma 

ngành 
Quyêt dnh mô' ngành 

NAm bt 

dâu 

dào tao 

Quán tn Kin/i doanh 8340101 

S 635/QD-DHQG- 

DH&SDH 

ngày 08/06/2009 

Thang 

8/2009 

2 Cong ngh Sinh hQc 8420201 

s6 634/QD-DHQG- 

DH&SDH 

ngày 08/06/2009 

Tháng 

8/2009 

3 K9thuatDiênti 8520203 

S 266/QD-DHQG- 

DI-1&SDH 

ngày 06/04/20 10 

Tháng 

5/2010 

4 QuánlCOngnghthongtin 8480204 

s6 800/QD-DHQG- 

DH&SDH 

ngày 26/07/2010 

Thãng 

10/20 10 

5 K9 thuát he tMng cong nghip 8520118 

S 143 1/QD-DHQG- 

DH&SDH 

ngày 14/12/2012 

Tháng 

5/20 13 

6 K9 thu at y sinh 8520212 

S 1430/QD-DHQG- 

DH&SDH 

ngày 14/12/2012 

Tháng 

5/20 13 

7 QuOn lj cOng 8340403 
S 113 9/QD-DHQG- 

DH&SDH 

Tháng 

5/20 14 
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ngày 01/10/2013 

8 COng ngh thrc phdm 8540101 
S 1008/QD-DHQG 

ngày 21/09/2016 

Tháng 

10/2016 

Quán l) Cong (hçxp tác HQC 

viên Can bô) 
8340403 

S 1007/QD-DHQG 

ngày 21/09/2016 

Tháng 

12/2016 

10 

Quán l Cong nghê thông tin 

(chzwng trInh tieng Viçt cho 

nguôn nhdn liec TP.HCM) 

8480204 
Cong van 1 897/DHQG- 

SDHngay 14/10/2020 

Tháng 

10/2020 

2. Chi tiêu tuyên sinh dcm vj tInh: nguài hQc 

STT 
Phwo'ng thfrc, 

trInh do dào tao 

Chi tiêu theo khi nganh dào t30 

Tng ci 

nganh 

I 

Kh6i 

ngành 

II 

Kh6i 

ngành 

III 

I(hi 

ngành 

IV 

KMi 

ngành 

V 

i1Si 

ngành 

VI 

ni 

ngành 

VII 

1 Tiên si 

1.1 
QuOn tn Kinh 

doanh 
15 

1.2 Quán l COng 15 15 

1.3 
COng ngh Sinh 

hoc 
10 10 

1.4 K9thuátYsinh 10 10 

2 Th3c si 

2.1 
Quán tn Kinh 

. 

doanh 
33 33 

2.2 Quánl}cOng 72 72 

2.3 
COng ngh Sinh 

hoc 

25 25 

2.4 K9thuátYsinh 20 20 

2.5 
COng ngh Thwc 

phdm 
10 10 

2.6 
K9 thuát He thng 

COng nghip 

15 
15 

2.7 K9thuátDiêntz.r 15 15 
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STT 
Phwo'ng thfrc, 

trrnh d dào tLo 

CM tiêu theo khi nganh dào to 

Tng 
ngành 

I 

çjj 

ngành 

II 

Khi 

ngành 

III 

Kh6i 

ngành 

IV 

Khôi 

ngânh 

V 

Khôi 

nganh 

VI 

ngành 

VII 

2.8 
Quán l Cong 

ngh Thông tin 
39 39 

2.9 

Logistic và QuOn 

ly'chuicunging 

(dit kiln) 

15 15 

(Can th vao Quylt djnh sl 418/DHQG-KHTC ngày 25 thông 3 nOm 2021 cia Giám dlc Di hQc 

Qulc gia TP.HCMvl chi tiêu tuyln sinh nãm 2021) 

III. Các phtro'ng thfrc tuyn sinh và di t1r9'ng diy tuyên 

1. Phirong thfrc tuyn sinh 

a) Trinh do Tin sT 

- Xét tuyên: 1mg viên bão v de ciicing trtxâc tiêu ban chuyên môn, i.'rng viên phãi dü diu kin 

ting anh du vào ti thi dim np h so dir tuyn 

STT Ten ngành Xét tuyn 

Di&n 

trñng tuyên 

T1% 

chi tiêu 

1 QuantrjKinhdoanh 

Dim bão v d cirong cüa 1mg 

viên, 1y tir trên xung dithi 

cho dn khi dü chi tiêu (ti 

thiu là 5.0 dim) 

100% 

2 Quán lj COng 100% 

3 COng ngh Sinh hQc 100% 

4 K51 thuátYsinh 100% 

b) TrInh do Thac si 

- Tuyn thng: thi sinh np và chi kt qua xét h so, thil sinh phái dü diu kin ting anh du 

vào ti tht'yi dim nôp h so dir tuyn 

- Xét tuyn: thI sinh dir phông vn vài tiu ban chuyên môn, dir thi mon ting anh (nu chira dU 

diu kin ting anh Mu vao) 

- Thi tuyn: thI sinh dir thi mon tng hçip, di,r thi mon phOng v.n, d%r thi mon ting anh nu 

chiia dü diu kin ting anh Mu vào) - 
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STT Ten ngành Tuyn thing Xét tuyn Thi tuyn 

Dim 

trting 

tuyen 

(xét 

duyt 

ho 

s0) 

T 1 % 

chi tiêu 

Diem 

trüng 

tnyên 

(diem 

mon 

phOng 

van) 

T5 I % 

chi tiêu 

Bim 

trüng 

tuyen 

(tong 

diem 2 

mOn 

PV và 

TH) 

T 1 % chi 

tiêu 

Quán tn Kinh 

doanh 
5% - 10% lay 

diem 

mon 

phOng 

vãntr 

tren 

xuông  

di.rm 

cho 

tieu  

(t6i 

thiêu 

1à5.0  

dim) 

20% -25% 
1y tng 

diem 

mon 

tOng 

hcpvà 

phong 

van tr 

trên 

xuông 

diiâi  

cho dn 

khi 

chi tiêu 
. 

(moi 

môntôi 

thieu la 

50 

diem) 

65% -75% 

2 Quan lj cong 0% 0% 100% 

3 
Cong nghe Sinh 

hQc 
5%-10% 30%-35% 55%-65% 

4 K9thuátYsinh 10%-15% 20%-25% 60%-70% 

5 
Cong nghê Thu'c 

phám 
10% - 15% 20% - 25% 60% - 70% 

6 

K9 thuát He 

thcngCOng 

nghip 

10%-15% 25%-30% 55%.65% 

7 K9 thuat  Di t 50% 30% 20% 

8 
Quán lj Cong 

nghc Thông tin 
10%-15% 10%-15% 70%-80% 

9 

Logistic và Quan 

ljchu3icung 

i-ng (du kiê'n) 

10%-15% 25%-30% 55%-65% 

2. Diu kin và di tuçrng tuyên sinh 

a) Trmnh do Tin sl 

- Ngixñ tt nghip thac si hoc t& nghip di h9c chInh quy loai giOi co dim trung binh tIch 

lily tr 8.0 (theo thang diin 10) trâ len. 

- Là tá giá chInh hoäc c1ng tác giã Cüa ti thiu 01 bài báo lien quail dn 11th virc dir djnh 

nghiên citu däng trong các tap  chI khoa hçc hoc k yu hi nghj, hOi  thão khoa hçc chuyên ngành 

CO phãn bin ho.c cO ehi s IS SN/ISBN trong thôi hn 03 nm (36 tháng) tInh dn ngày dang k dr 

tuyén. 
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- Co nng 1%rc ting Anh &rçic quy djnh ti Quy djnh tuyn sinh trInh dO thac sT và tién si cüa 

trungDihçcQuct. 

b) TrInh ctô Thac sT 

- Tuyn thng: nguô'i tht nghip trthh dO dai h9c trong h thng Dai  hçc Qu& gia có ngành 

dung vói ngành däng k tuyn thng và dt diu kin ngoi ngt theo quy djnh tai  Quy djnh tuyn 

sinh trinh dO thac si và tin sT cüa trix&ng Dai  hçc Qu6c t& gm: 

+ Nguôi t& nghip di h9c chfnh quy chucmg trInh k5 si.r vâi chrnmg trInh dào tao  tr 150 tin 

chi trâ len; 

+ Nguôi t& nghip dai  hpc chinh quy loai giôi có dim trung bInh tIch Ely tü 8.0 trâ len (theo 

thang dim 10); 

+ Ngui t& nghip dai  bce chInh quy là thu khoa ngãnh; 

+ Nguôi t& nghip dai  hc  dat  giâi nht, nh, ha các kS'  thi Olympic sinh viên trong nuâc va 

ngoài niric. 

- Xét tuyn: nguii t& nghip trinh dO dai hc ngãnh dUng, ngành g.n vó'i ngành däng k xét 

'tuyên. 

+ Ngir&i t& nghip dai  hçc các chrnmg trInh dat  chun kMm cljnh ho.c dánh giá theo các bt 

tiêu chuAn trong rnràc, khu vrc và quc t thu AUN-QA, AACSB, ACBSP, ABET, EUR-ACE, 

FIBAA, CTI. 

+ Ngixôi tt nghip dai  h9c chInh quy tr các ca sâ dào tao  dat chuAn kim dnh ho.c dánh .giá 

theo các bO tiêu chu.n trong nuOc, khu virc và quc t nhir AUN-QA, HCERES có dim trung blnh 

tIch Ely ti~ 7.0 dim tth len (theo thang dim 10); 

+ Nguôi t& nghip chucing trinh k sij, ci'r nhãn tài nng cüa Dai  hçc Quc gia; 

+ Ngithi t& nghip chrnmg trmnh tiên tin theo D an cüa BO Giáo di1c và Dào tao mOt s 

tnthng dai  hçc cila Vit Nam, có dim trung bmnh tIch Ely tr 7.0 dim trâ len (theo thang dim 10); 

+ Ngirôi t& nghip di hc chInh quy ngãnh gn vói ngành ding k xét tuyn loai  giôi Co 

dim trung binh tIch lüy tr 8.0 dim trô len (theo thang dim 10); 

+ Sinh viên các ngành dào tao  lien thông trihh dO dai hc len trInh dO thac si cUa DHQG-

HCM; Nguôi niràc ngoài; 

- Thi tuyn: các d6i tuqng không thuOc din tuyn th.ng và xét tuyn. 

- Thñ giantuyn thâng và xét tuyn ti da là 24 thng tInh tr ngày k van bang t& nghip 

dn ngày nOp h sc xét tuyên. 
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3. Diu kiin ting Anh: theo quy djnh ti Diu 8 cüa Quy djnh tuy&n sinh trInh d thc si và 

tin sT cüa Tru&ng DHQT. 

4. ChInh sách u'u tiên: theo quy djnh ti Diu 13 cüa Quy dnh tuyn sinh trmnh d thac si và 

tin si cüa Truông DHQT. 

IV. T chfrc tuyên sinh 

1. Quy trinh tuyn sinh 

a) Trinh d Tin sT 

- H sadrtuyn: 

+ Dan dàng k xét tuyn (dA dan ành) và 03 ânh 3x4 cm (mat sau hinh ghi rO hç ten, ngày 

sinh); 

+ L ljch khoa hçc (dA dan ành, có xac nhn cüa dja phucing hoc nai dang cong tác); 

+ 02 bàn sao y cong chüng bang T6t nghip Thac si và Bang dim; 

+ 02 Bàn sao y cong chirng bng T& nghip Di hçc và Bang dim; 

+ 07 bO d cuang nghiên cru b.ng ting Anh; 

+ Giy chip thun dào to nghiên cru sinh cüa can bO dir kMn huóng dan; 

+ Thu giài thiu (dánh giá nàng lirc chuyên mon cia thi sinh tir 02 nhà khoa hçc); 

+ Minh chirng 01 bài báo hoc báo cáo lien quan dn linh vrc nghiên cru ding trên tap  chI 

khoa hçc hoc ki yu hi nghj, hi tháo khoa hQc chuyên nganh cO phãn bin trong th?ii hn 03 näm 

tInh dn ngày np h sci (nu co); 

+ Gthy gi6i thiu cüa ccr quan (nu co); 

+ Chüng chi Anh van theo quy djnh ti Diu 8 cüa Quy djnhtuyn sinh trinh d thc si và 

tin si cüa Tru&ng DHQT. 

+ Di vài thi sinh ngi.thi Vit Nam cO van b.ng do ca sO giáo diic nuOc ngoài cp: 

• Van bàn cong nhn van bng do Ciic quãn 1 chAt luçxng — B Giáo diic và Dào to cAp. 

• Thai h?n  np van bàn: np kern h sci dang k tuyn sinh, hotc b sung truâc ngày dir Lhi. 

• lDon cam kt (Bit buc di vâi trithng hcip gri Van bàn cong nhn sau ngày dir thi) và thI 

sinh phãi iip van bàn cOng nhn van bng truâc khi nhp hc chInh thüc. 

- Quy trInh xét tuyn: 

+ Thành viên Tiu ban chuyên mon xét sa tuyn h sa dr tuyn, kk qua hçc tp a trinh dO 

dai hçc, thac si; trinh dO ngoi ngQ; thành tIch và cong trInh nghiên ci'ru khoa hçc, và chAt hrcmg bài 

lun v vAn d nghiên c1ru. 

+ ThI sinh trinh bay bài lun v vAn d nghiên clru truâc TjAu ban chuyên mOn. Các thành 

vien Tiu ban chuyên mon phOng vAn trirc tiAp thI sixth d dánh giá v näng hrc cn có cüa mOt 
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nghiên cru sinh; nghia khoa h9c, thrc tin và tInh khá thi cüa bài 1un nghiên ciu, v ' kin nhn 

xét dánh giá cüa hai thu giói thiu, vn d dr djnh nghiên cihi cüa nguäi dir tuyn CO phü hçp vói 

ngãnh dâo tao. 

+ TruOng Tiu ban chuyên mon tng hçp kin dnh giá cüa các thãnh viên. 

b) Trinh dO Thac sT 

-Hscituynsinh: 

+BIahè,so; 

+ Dcm däng k dr tuyn cao h9c cO dan ánh; 

+ Hoc don xin tuyn thng/xet tuyn có dan ãnh (di vâi truông hcp tuyn th.ngIxét tüyn); 

+ So yu 1 ljch cO dan ãnh (ânh Co dóng du giáp lai, so yu 1 ljch cO xác nhn cUa da 

phuong hoc ncii dang cong tác trong vông 06 tháng tInh tr ngày xác nhn dn ngày np h so); 

+ 02 ban sao y cong chUng b.ng t& nghip Dai  h9c (hoc 02 gi.y chfrng nhn t& nghip tm 

thEM di vài thI sinh dang ch bng t& nghip) trong yang 06 tháng tInh tü ngày xác nhn dn ngày 

np h so và 02 bang dim t& nghip Dai  hçc; 

+ Gi.y gioi thiu cüa Co quan (Bit buc di vài thi sinh dir thi nganh Quán trj Kinh doanh có 

bng di hc không thuOc khi nganh Kinh t và ngánh Quan 1 Cong ngh thông tin ting Vit); 

+ 03 ânh 3x4 (mat sau ãnh ghi hç ten, ngày tháng näm sinh cüa thI sinh, ngành däng k dir 

thi); 

+ Chfrng chi Anh van (nu co); 

+ Gi.y xác nhn di tuçmg uu tiên (nu co); 

+ Di vci thI sinh ngui Vit Nam có van bng do co th giáo diic nuâc ngoài cp: V.n b 

cong nhn van bang do Trung tam cong nhn van b.ng cp. (xem hithng dn tai  website 

naric.edu.vn) 

- TM sinh sau khi np h so tuyn sinh dy dü sê duçic hi dng chuyên mon dãnh giá h so, 

kt qua hçc tp i trInh dO dai h9c, trInh dO ngoi ngft d xác djnh 51r phü h?p  cüa thI sinh di vi 

din dang k (thi tuyn, xét tuyn hoc tuyn th.ng) theo quy djnh tai  dim b) khoàn 2 Diu III cüa 

Dánnày: 

+ Tuyn thâng: không can phãi tham gia thi tuyn sinh 

+ Xét tuyn: thi sinh tham gia Phong van (thI sinh trà 1?i các câu hôi, trInh bay các kin thüë 

v sir hiu bit/kinh nghim cüa thI sinh v ngãnh. tuyn sinh, vai trO cña ngãnh, hin trng phát 

trin cUa ngãnh a Vit Nam, dng co và djnh hrnrng ngh nghip) duçic Tiu ban chuyên mon ch.m 

dim và thi mon ting Anh theo hinh thCrc tr.c nghim (nu co) 

+ TM tuyn: thi sinh lam bài thi Tng hçip theo Mnh thIrc ttr 1un, trtc nghim ho.c cã hai v 

kin thüc chuyên ngành, Phông van (nhu xét tuyn) và thi mOn ting Anh theo hInh thirc trc 

ngbim (nu co). 
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- Kt qua thi cac mon Tng hQp, Phong vn và ting Anh se duçic cong bi sau khi tht ca cac 

cong tác chm thi diiac hoãn thãnh 

2. Dja dim thi tuyn sinh: 234 Pasteur, Phu&ng 6, Qun 3, TPHCM. Các trung hcTpdc 

bit khác do Hiu tru&ng quyt djnh va báo cáo DHQG-HCM. 

3. Thb'i gian tuyn sinh 

a) Trinh do Tin sT 

Ni dung Dot 1 Oct 2 

Nhn h so' Dn 12/5/202 1 Dn 23/9/202 1 

Bão v d cu'o'ng 13/6/202 1 24/10/202 1 

Cong b kt qua Tháng 7/202 1 Thang 11/2021 

Hc chInh thüc Tháng 9/202 1 Tháng 02/2022 

b) TrInh dO Thc sT 

Ni dung Dot 1 Dot 2 

Nhn ho so' Dn 12/5/202 1 Dn 23/9/202 1 

Ngày thi môn: 

Tong h'p, PhOng van 
12/6/2021 23/10/2021 

Thi mon Ting Anh 13(6/2021 24/10/2021 

Cong b6 kêt qua Tháng 7/202 1 Tháng 11/2021 

Hc chmnh thfrc Tháng 9/202 1 Thang 02/2022 

4. Mon thi tuyên sinh 

a) TrInh dO Tin sT: Bão v d cucing Nghiên cüu sinh (45 phüt) 

b) Trinh dO Thac si 

STT Ten ngành 
Mon Tong hçrp 

(180 phIiO 

Mon phong van 

(30 phiit 

Mon tieng Anh 

(110 phii 

Quán frj 

Kinh doanh 

Grn 2 phn: Trc nghim 

(60 câu - 15 câu v Kinh t 

h9c, 10 câu ye Quãn trj 

hçc, 10 câu ye Nguyen 1' 

Kê toán, 10 câu ye Nguyen 

1 tiêp th1 và 15 câu ye IQ) 

và 01 bài tp tInh hung. 

Phong van (các kiên thirc 
. 

kinh nghim ye quãn 1 và 

k5' nang giái quyêt van dê, 

k näng trInh bay) 

Gm 3 ph.n: 

- Ph.n 1: Cu 

true và biêu cam 

ngôn ngtr (15 

câu träc 

nghim) 

- Phn 2: D9c 

hiu (40 câu 

trc fighim) 2 
Quáz lj 

cong 

Gm 2 phn Trc nghim 

(60 câu - 30 cau v Kinh t 

PhOng vn (t chirc dánh 

giá tuyn chçn hçc viên 
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Quán lj 

Cong (hQp 

tác HQC vin 

Can b5) 

hçc và 30 cau v Quân trj 

hçc) và 01 bài t.p tInh 

hung. 

qua các bài kim tra v 

phân tIch tInh hung, xü 1 

vn d& va kin thlrc v t 

chlrc quãn 1 nba nuâc) 

- Phn 3: Nghe 

(25 câu tthc 

nghim) 

3 
COng ngh 

Sinh hoc 

Tir 1u.n (5 cau), gôm các 

kiên thlrc ye: 

- Di truyên 

-Smhhçc 

-SmhhçcphântCr 

- Srnhhoctêbào 

-Slnhtháih9c 

PhOng vn 

(1. Dng 1%rcdê h9c ngãnh 

CNSH, Dir djnh sau khi t& 

nghip. 

2. Các kin thüc, hiu bit 

và kinh nghim cUa thI 

sinh v: Cong ngh sinh 

hçc, Duyc va 1mg ding 

trong y hc và nông 

nghip, Cong ngh sinh 

h9c tê bào dng vt và üng 

dmg trong y h9c và nông 

nghip, Cong ngh sinh 

h9c vi sinh 4t và 1mg 

dmg trong nOng nghip và 

y hçc, Cong ngh y sinh 

hçc tái to - tê bào gôc và 

1mg ding trong y hc và 

nông nghip, Cong ngh 

sinh hçc thrc vt và 1mg 

ding trong y h9c và nông 

nghip, Cong ngh sinh 

hçc sinh san và 1mg diing 

trong h trc sinh san và 

diu trj vô sinh trên ngi.thi 

và dng vet) 

K9 thut y 

sinh 

Tir 1un, gm 2 phn: 

Ph.n Ca si: Thi sinh chçn 

1 trong 2 môn: Toán cao 

cp (3 cau) hoc Sinh 

PhOng vn (các kin thüc 

v sir hiu bit/kinh 

nghim cüa thI sinh v 

KTYS, vai trà cüa KTYS, 
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thng kê (5 cau) 

Phn Co sâ ngãnh: TM 

sinh hçc 1 trong 2 môn: 

Din-din tCr (4 cau) hoc 

Sinh hoc (7 cau) 

hin trng phát trin cüa 

ngành a Vit Nam, dng 

Co va djnh hrnfrng ngh 

nghip) 

Cong ngh 

thtc phdm 

Tir 1un, gm 2 phn: 

Ph.n Hóa sinh (2 câu): 

- Yêu cu kin thirc co 

ban 

- Yêu cu kin thi'rc ye qua 

trInh chuyn hóa, trao dôi 

4t chit sinh hçc 

Ph.n Hóa thrc phm (2 

cau): 

- Yêu cu kin thi'rc co 

bàn 

- Yêu cu kiin thirc v 

nhom các nhOm chi.'rc quan 

trQng trong thirc ph.m. 

Phong vn (cac kin thrc 

v sr hiu bik'kinh 

nghim cüa thI sixth v 

Ngành ch bin, bão quãn 

hwng thirc-thrc phm nói 

chung, vai trô cüa ngãnh 

ch bin thrc phm trong 

nn kinh t Vit Nam, hiii 

trng và xu huàng phát 

trin cüa Nganh i Vit 

Nam, dng Co và djnh 

huâng nghê nghip) 

6 

K9 thuat h 

thông cong 

nghip 

Gm 2 phn: Tr 1un (4 

cau), trc nghim (4 cau) 

(bao gôm các ni dung cci 

bàn ye Quãn 15' San xuât, 

Xác suât Thông kê và Di 

s tuyn tInh üng di.ing) 

Phông vn (cac kiEn 

thücIsr hiu bi&, kinh 

nghim ye quãn 15' vn 

hãnh và cài tiên h thông 

san xuât/dch vçi) 

K9 thuat 

Then ti 

Tir 1un gm 4 phn, mi 

ph.n 1 câu: 

- Phn 1: Than cao cp 

- Phn 2: L thuyt Mach  

din 

- Phn 3: TIn hiu và h 

thng tin hiu 

- Ph.n 4: K thut s& 

Phông vn (cac kin thiirc 

v sr hiu bit/kinh 

nghim cüa thI sinh v K 

thut Din tr, vai trô cüa 

KTDT, hin trng phát 

trin cüa ngãnh a Vit 

Nam, dng Co và djnh 

hixOrig ngh nghip) 

8 Quán lj Tir 1un, gm 3 phn: PhOng vn (lien quan dn 
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Cong ngh 

thông tin 

- Cu trüc d 1iu: 20 câu. 

- CG sâ dü 1iu: 3 câu hôi 

ion, trong 'do mi câu có 

các câu hOi nho. 

- Mng may tinh: khoãng 

duOi 10 cau hOi. 

kinh nghim, dnh hu&rig 

ngh nghip, kin thirc 

chuyên môn, khã nàng 

phãn tIch trInh bay vn d 

nhm xác djnh sir thIch 

hçp cüa üng viên di voi 

chrnmg trInh dào tao) 

9 

Logistic và 

Quán lj 

chuôi cung 

ng (dc 

kiên) 

T%r 1un (4 cau), träc 

nghim (4 cau) (cac ni 

dung ca ban ye Các 

nguyen i Logistics và 

quãn 1 chuôi cung 1rng, 

Xác suât thông kê trong k5 

thuât và Quãn 1 san xuât) 

Phong vn (cac kin 

thi'rc/sir hiêu biêt, kinh 

nghim ye h thông kho 

vn, h thông phan phôi va 

cong tác 1p kê hoach diêu 

phôi các hoat dng thu 

mua, ton kho, hoat dng 

xuât nhp khau) 

5. L phi tuyên sinh 

a) TrIrth dO Tin Si: 200.000 dng/ ngithi 

b) TrInh dO Thac si 

- Di tuçnig tuyn th.ng: 60.000 dng/nguii 

- Di tuçing xét tuyn: 180.000 dngIngtr?ii 

- Di tuçlng thi tuyn: 300.000 dng/nguôi 

- Nu thi sinh phãi thi mon ting Arth: dóng them 120.000 dng/ngir?ii 

- L phi các lOp B sung kin thrc, HuOng dn On tap, On thi ting Anh: 

STT Ngành 

B sung 

kiên thtrc 

(I)ông! ngu*i) 

HirO'ng dn 

on tp 

(Bong! ngirôi) 

Onthi 

tiêng Anh 

(Bong! ngtroi) 

1 QuántriKinhdoanh 2.400.000 550.000 

1.100.000 

2 QuánljCOng 2.500.000 400.000 

3 COng nghcSinhhQc Khongt6chirciOp 700.000 

4 K9thuátYsinh 2.000.000 550.000 

5 COng nghç Thrcphdin 5.300.000 700.000 

6 K9thugthçthngcOngnghip 3.200.000 800.000 

7 KjYthuátDiêntz 4.000.000 700.000 
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STT 

- 

Nganh 

B sung 

kin thfrc 

(BOng! ngirô'i) 

Hiró'ng dn 

on tp 

(Bong! ngu*i) 

On thi 

tieng Anh 

(Bonglngir&i)' 

8 QuánlCôngnghThôngtin 2.700.000 550.000 

9 

Logistic và Quán l chu6i cung 

ing (dy' kien) 
3.200.000 800000 

6. Tuyn sinh t3i An Giang: Trumg Dai  hçc Quc t ph6i hçip vOi Tnx?mg Dai  hçc An 

Giang t chile tuyn sinh và dào tao  ngành Thac sT Quãn 1 cong tai  An Giang. 

- Phi.rcrng thüc và diu kin tuyn sinh: ti.rang tir  nhix chuong trinh Thac si ngành Quán 1 

cong dào tao tai Trung Dai  h9c Quc tê 

- Thii gian tuyn sinh (dr kin): Tháng 10/202 1 

- E)a dim tuyn sinh: Tn.r&ng Dai  hçc An Giang, 18 Ung Van Khiêm, Phumg Dông Xuyên, 

Thành ph Long Xuyên, An Giang 

V. Quy dnh v vic b sung kin thfrc và dào tio 

1. Danh miic ngành và mon h9c B sung kin thfrc 

a) TrInh d Tin sr: Sau khi trüng tuyn, nhà tru?mg ban hành quyt djnh các mon h9c b 

sung kin thilc theo d xut cüa Khoa 

STT 
Ngành 

dào tao 
Ngành dung Ngành phil hçrp 

Cong ngh Cong ngh - Sinh hQc (8420101), Nhân chüng hQc 

Sinh h9c Sinh hQc (8420102), Bong 4t h9c (8420103), Vi sinh vt hçc 

(9420201) (8420201) (8420107), Thüy sinh vt h9c (8420108), Thirc vt hçc 

(8420111), Sinh hQc thirc nghim (8420114), Hóa sinh 

hQc (8420116), Sinh thai hQc (8420120), Di truyn h9c 

(8420121).  
- Hóa hQc (8440112), Nhórn ngành Y hQc (87201), 

NhOm nhành Dirçrc hçc (87202), Nhóm ngành Thu5 

san (86203), Nhóm ngành Nông nghip (86201), 

Nhóm ngãnh Thu y (86401), Nhóm nganh ch bin 

hro'ng thijc, thijc phn vã d1 ung (85401), Nhóm 

-. 
ngành Cong ngh Thông tin (84802). 
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2 

K5 thut 

Y sinh 

(9520212) 

K5 thut 

Y sinh 

(8520212) 

- K? thut din (8520201), K? thut din tfr 

(8520203), K5 thut ra da - dn dirb'ng (8520204), K 

thuât Vin thông (8520208), K? thut mt ma 

(8520209), K5 thut diu khin và tiy dng hóa 

(8520216), Ngành thuc các nhóm ngành sau: K 

thuat c khI và c k5 thut (85201)/K? thut Hóa hoc, 

v.t 1iu, 1uyn kim vã môi tru&ng (85203)N.t 1 K5 

thut (85204). 

- Sinh h9c (8420101), Cong ngh Sinh hçc (8420201), 

Co hQc (8440109), Quang h9c (8440110), Hóa hçc 

(8440112), Khoa h9c 4t Iiu (8440122), Toán h9c 

(8460101), Toán tin (8460117), Khoa hçc may tInh 

(8480101), K5 thut phân mm (8480103), K5 thut 

may tInh (8480106), Cong ngh thông tin (8480102), 

Khoa h9c y sinh (8720101), Ngoi khoa (8720104), 

Ni khoa (8720107), Mt (8720157), Khoa hçc than 

kinh (8720158), K? thut xét nghim y hyc (8720601), 

K? thi4t hlnh ãnh yh9c (8720602). 

Quän 1 Quãn 1 - Khoa h9c Quãn 1 (8340401), Quãn trj nhân Iirc 

Cong Cong (8340404), H thong thông tin quän 1 (8340405), 

(9340403) (8340403) Quän trj van phOng (8340406), Quän 1 Khoa hçc và 

ChInh sách cong ngh (8340412), Quãn I3 an toàn và sfrc khOe 

cong ngh nghip (8340417), Quãn trj Kinh doanh 

(8340402) (8340101), Kinh doanh thirong miii (83401021), Tài 

chInh - Ngân hang (8340201), Bão him (8340204), 

Ktoán(8340301) 

Quãn tn Quãn trj - Tài chInh - Ngân hang (8340201), Bão him 

Kinh doanh Kinh doanh (8340204), K toán (8340301), Quãn 1 COng 

(9340101) (8340101) (8340403), Khoa h9c Quãn 13 (8340401), ChInh sack 

Kinh doanh cong (8340402), Quán trj nhân hrc 

thirong mti (8340404), H thng thông tin quãn 1 

(8340102 1) (8340405), Quãn trj van phông (8340406), 

Quãn I Khoa hQc vã cong ngh (8340412), Quãn 1 

an toàn và sfrc khOe ngh nghip (8340417). 
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Quãn tn djch vij du ljch va lfr hành (8810103). 

b) TrInh do Thac sT: 

- Danh mic ngành dImg: 

STT Ngành dào to Nganh dñng 

1 
Cong ngh Sinh hQc 

(8420201) 

Cong ngh Sinh hçc (7420201), K? thut sinh hçc 

(7420202), Sinh hQc frng diing (7420203). 

2 

Cong ngh thc phm 

(8540101) 

Cong ngh thiic phiim (7540101), K5 thut thirc phm 

(7540102), Cong nghê thu hoch (7540104), Cong ngh ch 

bin thüy san (7540105), Dam bão cht hryng và an toàn 

thiic phrn (7540105). 

K? thut Din tu' 

(8520203) 

K? thi4t din tü' - vin thông (7520207), thut din 

(7520201), K5? thut ra da — dn throng (7520204), K? 

thut y sinh (7520212), K? thut diu khiên và ti! dng 

hOa (7520216), K5 thut thüy am (7520205). 

4 

K? thut H thong 

COng nghip (8520118) 

K? thut H th6ng Cong nghip (7520118), K? thut cong 

nghip (7520117). 

K5 thut Y sinh 

(8520212) 

K? thuât Y sinh (7520212) 

6 

Quãn 1 Cong ngh 

Thông tin 

(8480204) 

Cong ngh thông tin (7480201), An toàn thông tin 

(7480202). 

7 

Quãn l Cong 

(8340403) 

Quãn l Cong (7340403), Khoa hQc quãn 1 (7340401), 

Quãn trj nhân h1rc (7340404), H thong thông tin quän 1 

(7340405), Quãn trj van phông (7340406), Quan h lao 

dng (7340408), Quän 1 thy an (7340409). 

8 

Quãn trj Kinh doanh 

(8340101) 

Quãn trj Kinh doanh (7340101), Marketing (7340115), Bt 

dng san (7340116), Kinh doanh quc t (7340120), Kinh, 

doanh thirong mii (7340121), Thirong mi din tfr 

(7340 122), Kinh doanh thO'i trang và dt may (7340123). 

9 Logistic va Quan l Logistic và Quãn l chui cung frng (7510605), Quãn 1 
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chui cung frng 

(8510605) 

cong nghip (7510601). 

  

- Danh mlic ngành gin, ngành khác: thi sinh t& nghip di bce các ngành nay phãi tharn gia 

h9e B sung kin thüc (BSKT), tuy theo di tuçing ma së phãi hçc mt hoc nhiu mon trong s 

cac mon yêu c.u, nu thI sinh d hçc các mon tuang ti.r i trInh d Di hçc thI s dirçic Khoa xem 

xét d xut min các mOn BSKT 

TT 
Ngành 

dào to 
Ngành gn 

Ngành khác 

(thrçrc chap nhn theo ho 

so'm&nganh) 

Các mon hc 
., 

Bô sung kien thfrc 

Cong ngh 

Sinh hc 

(8420201) 

Sinh hc 

(7420101) 

Y Khoa (7720101), Y hçc 

dii phông (7720110), Y 

hc c truyn (7720115), 

Dirqc hQc (7720201), 

Hóa Dirçrc (7720203), 

K5 thuât y sinh 

(7520212), Linh vic 

Nông, Lam nghip và 

thüy san (762). 

Thy truô'ng hqp C%1 

th Khoa s d xut 

mon BSKT 

2 

Cong ngh 

thçrcphm 

(8540101) 

Cong ngh ch bin 

lam san 

(7549001) 

Cong ngh K5 thut Hóa 

hQc (7510401), 

Cong ngh Sinh hQc 

(7420201), Sinh hçc 

(7420101), Y Khoa 

(7720101),Yhcd 

phOng (7720110), Y hc 

ctuyn(7720115), 

Dirçc hçc 

(7720201), Hóa Dirçrc 

(7720203), LTnh vyc 

Nông, Lam nghip và 

thüy san (762). 

Thy trlr&ng hçp cii. 

th Khoa sê d xuât 

mon BSKT: 

- Các nguyen 1 K5 

thut Thrc phm — 4 

tInchi 

- Vi sinh thc —4 tin 

chi 

- Qua trInh và thit 

b Thrc ph.m —4 tin 

chi 
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3 

K5 thut 

Din tü' 

(8520203) 

K5 thut C djfl tfr 

(7520114), K5 thu@ 

cong nghip 

(7520117), K5 thut 

h thong cong 

nghip (7520118), 

K5 thut hang 

không (7520120), 

K5 thut không 

gian (7520121), Vt 

Ik$thut 

(7520401), K5 thut 

hat nhân (7520402). 

K5 thut May tinh 

(7480106), Cong ngh k5 

thuât din, ain ui 

(7510301), Cong ngh k5 

thut din ti - vin thông 

(7510302), Cong ngh k)T 

thut diu khin và hy 

dng hóa (7510303). 

Thy tnthng hçip cii 

the Khoa s d xut 

mon BSKT: 

- Thit bi diên tCr - 3 

tin chi 

- Vi diu khin - 3 

tIn chi 

- TIn hiêu và H 

tMng-3tlnchi 

4 

K5 thut H 

thong Cong 

nghip 

(8520118) 

Ci k thut 

(7520101), K5? thut 

co' khI (7520103), 

K? thut co' din ti 

(7520114), K thut 

nhit (7520115), K? 

thut co' khI dng 

hjrc (7520116), K5 

thut din 

(7520201). Linh viyc 

k5 thut (752). 

Khoa hçc may tInh 

(7480101), Toán hQc 

(7460101), Toán tin 

(7460117), Toán ü'ng 

diing (7460112), Kinh 

(7310101), Logistics và 

Quãn 1 chui cung ing 

(7510605), Vt 13 h9c 

(7440102), Thiên van h9c 

(7440101), Sinh hQc 

(7420101), 

Hóa hQc (7440112), 

Linh virc Cong ngh K5 

thut (751). 

Thy trithng hp cii 

th Khoa së d xut 

mOn BSKT: 

- Qu 1 san xu&t- 

3 tin chi 

- Xác xut Thng kê 

trong k5' thut -3 tin 

clii 

K? thut 

V sinh 

(8520212) 

K? thut din 

(7520201), K? thut 

din ti - vin thông 

(7520207), K? thut 

ra da - dn dirô'ng 

(7520204), 

K? thut diu khin 

K? thut Co Din ti 

(7520114), Toán h9c 

(7460101), Vt 13 hQc 

(7440102), [Ióa il9c 

(7440112) , Tam I hçc 

(7310401), Nhóm nganh 

May tInh (74801), Sinh 

Thy tnthng hçip ciii 

th Khoa sê d xut 

mon BSKT: 

- Gii thiu v K? 

thuât Y sinh - 3 tin 

chi 
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và ti dng hóa 

(7520216). 

hQc (7420101), Cong 

ngh Sinh h9c (7420201), 

Y Khoa (7720101), 

Y hçc dir phông 

(7720110), Y hçc c 

truyn (7720115.), 

Rang — Ham — Mt Nha 

Khoa) (7720501), Nhóm 

ngành K5 thut Y h9c 

(77206). 

6 

Quãn I 

Cong ngh 

Thông tin 

(8480204) 

Khoa h9c may tInh 

(7480101), M3ng 

may tInh và truyn 

thông dfr 1iu 

(7480102), 

K5 thut phn 

mm (7480103), 

H thong thông tin 

(7480104), K5 thut 

may tInh (7480106), 

Cong ngh k5 thut 

may tmnh (7480108), 

Khoa h9c dfr Iiu 

(7480109). 

H thng thông tin quail 

I (7340405), 

Toán hQc (7460101), 

Toán tin (7460117), 

K5 thut thçfl tir - vien 

thông (7520207), 

Vt 1 hçc (7440102), 

K thut Din (7520201), 

Sir ph3m Tin h9c 

(7140210), 

Sir phm Toán h9c 

(7140209). 

Tüy tnthng hçp ci,i 

th Khoa s d& xut 

mon BSKT: 

- d lieu — 2 

tin chi 

- Mng may tinh —2 

tin chi 

7 

Quãn 1 

Cong 

(8340403) 

Linh virc Kinh 

doanh & Quän 1 

(734) 

Quãn 1 nhà ntthc (Hành 

chInh Công) 

(7310205) 

Cácngànhkhác 

Thy tnrO'ng hçp ci 

th Khoa s d xut 

mon BSKT: 

- é -4 tin 

chi 

- Quãn 1 hçc - 3 tin 

chi 

8 

Quãn trl 

Kinh doanh 

(8340101) 

Tài chInh — ngân 

hang (7340201), 

Bão him 

Các ngãnh khac Thy trithng hçip cii 

th Khoa së d xut 

mon BSKT: 
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(7340204), Kê toán 

(7340301), Kim 

toán (7340302), 

Nhóm ngành Quãn 

tn - Quãn 1 

(73404). 

. 

- Nguyen 1 K toán 

- 2 tin chi 

- Nguyen 1 Tip thj 

-2 tIn chi 

- Quãn tn hçc Di 

cuong -.2 tin chi 

- Kinh t hçc Di 

cuang-4tInchi 

Logistic và Linh vc Cong Kinh doanh (73401), Thy truông hqp cii 

Quãn 1 ngh K5 thut Quãn trj - Quän 13 th Khoa sê d xu 

chui cung (751) (73404), Toán và Thng mon BSKT: 

frng kê (746), May tInh va - Quãn 1 san xut — 

(8510605) cong ngh Thông tin 3 -i clii 
(748), K5 thut (752), K5 

thut H thong Cong 

nghip (7520118), Nhóm 

ngành K5 thut co khI và 

co k thut (75201). 

- Xác suit thng kê 

trong i tut — 3 tin 

clii 

- Các nguyen 1i 

Logistics và quãn 1 

chuicunging-3 

tIn chi 

2. Các thông tin v dào to 

a) Trinh do Tin Si 

STT Ten nganh 
HInh thfrc 

dio to 

Dja dim 

dào tio 
Kiêm d1nh 

Mfrc thu 

hQc phi 

Thô'i gian 

dIo to 

Quán tn Kinh 

doanh 
ChInhquy 

. 

Tnthng 

DHQT c 

s chinE! co 

synOithãnh 

157 USD1 

tin chi 
3-4näm 

2 Quán lj cong Chinh quy 

Tru&ng 

DHQT ccr 

sichinh1ccy 

sâ nn thành 

2 triu 

VND/tIn 

chi 

3 - 4 nm 

3 COng ngh Sinh ChInh quy Tru&ng 190 USD1 3 - 4 näin 
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hQc DHQT ca 

so chInh 

tin chi 

4 K9 thuaty sinh Chinh quy 

Tniông 

DHQT cci 

sO chInE 

190 USD1 

tin chi 
3 -4 näm 

b) Trinh do Thac si 

STT Ten ngành Ilinh thfrc 

dao tto 

Oja dim 

dào to 

Kim djnh Mfrc thu 

h9c phi 

Thôi gian 

dào to 

Quán.triKinh 

doanh 
ChInh quy 

TriiOng 

DHQT cci 

sO nOl  thành 

Chu.n 

AUN-QA 

theo 

AP468VN 

UHCMSEP 

19! ngày 

12!10!0 19 

129USD! 

tin chi 

1.5-2 

nm 

2 Quân lj cong Chinh quy 

TnrOng 

DHQT cc 

sO nôi thânh 

Chun 

MOET 

theo 

21OQDIKD 

CL,ngày 

17/812020 

60 triêul 

khóa 

1.5 - 2 

nãm 

3 

Quán l3 COng (hQp 

tác HQC viçn Can 

bç5) 

ChInh quy 

TruOng 

DHQT co 

sOnôithành 

và Hçc vin 

Cánbô 

TPHCM 

60triêul 

khóa 

1.5-2 

näm 

4 
COng nghe Sinh 

hQc 
Chinhquy 

TnxOng 

DHQTco 

sO chInh 

Chun 

AUN-QA 

theo 

AP188VN 

UHCMNO 

Vi 6! ngày 

16/02/2017 

120 USD1 

tin chi 

1.5 - 2 

nm 
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5 K9 thuaty sinh ChInh quy 

Tnrông 

DHQT co 

sâ chInh 

Chuãn 

ABET 

120 USD/ 

tin chi 

1.5 - 2 

näm 

6 
Cong ngh th-c 

phdm 
ChIith 

Tnrôrng 

DHQT Co 

sô chInh/ Co 

si nôi thnh 

120 USD/ 

tin clii 

1.5 -2 

näm 

K9 thuat hç thong 

cOng nghiçp 
Chinh quy 

Tnnmg 

DHQT co 

sâ nôi thãnh 

Chun 

AUN-QA 

theo 

AP267VN 

UHCMNO 

V17/ngay 

30/12/2017 

120 USD/ 

tin clii 

1.5 -2 

näm 

8 K9 thuat Diçn ti' ChInh quy 

TnxOng 

DHQT co 

sô chInh/ co 

sô nôi thành 

Chuk 

ABET 

120 USD/ 

tin clii 

1.5-2 

näm 

Quàn lj Cong 

nghç thông tin 
CiiInh quy 

Tru&ng 

DHQT co 

si chInhl co 

sinQithãnh 

120 USD1 

tin clii 

1.5-2 

näm 

10 

Quan lj cOng ngh 

thông tin (chztong 

trInh giáng dgy 

bcng Tie'ng Viçt) 

Chinh quy 

Tnr?mg 

DHQT CO 

snôithành 

80 triuJ 

khóa 

1.5 - 2 

nm 

11 

Logistic và Quán 

ljchuóicunging 

(dz- kiin) 

Chinhquy 

Trithng 

DHQTco 

si nôi thãnh 

120USD! 

tin cM 

1.5-2 

nm 

3. Nhóm dôi tirçmg và 1 trInh khóa hQc 

a) Trinh d Tin si 

iMi ttrçrng ngu*i hQc/ NCS chira có bng NCS có bang thc NCS có bAng thic si 
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L trInh hQc thic si si thuc nhóm 

ngành gn 

cñng ngành 

Phan 1: Các hçc phãn 

bô sung 

Hoàn thành> 30 tin 

chi hçc phân trInh d 

thac si ngành tixcmg 

i'rng trong 24 thang 

dâu thai gian dào 

tao. 

- Khoa quyt djnh s 

1ucng h9c phan can 

hçc bô sung tay tirng 

trtrmghçp. 

- ThM gian hoàn 

thãnh: 24 tháig dâu 

then gian dào tao. 

Phãn 2: Hçc phãn 

thuOc trinh dO tiên si, 

các chuyên dê và tiêu 

1un tong quan 

bàn thành 6-12 tin 

chi hçc phân trinh d 

tiên si và 4-6 tin chi 

chuyên dê tüy ngành 

hçc trong ? 48 tháng 

dâu thai gian dào 

t?o. 

Hoán thành 6-12 tin 

chi hc phan tflnh d 

tiên si và 4-6 tin chi 

chuyên dê tüy ngành 

h9c trong 24 tháng 

dâu thai gian dào 

tto. 

Hoàn thành 6-12 tin 

chi h9c phãn trinh dO 

tiên si và 4-6 tin chi 

chuyên de tüy ngành 

hçc trong 24 tháng dâu 

th&i gian dào tao. 

Phan3:Nghiênciru 

khoa hoc va luân an 

tiên si 

- NCS thrc hin NCKH trong su& qua trmnh hçc d dam bão yeu cu 

ye cong bô khoa hc dâu ra theo quy dinh. 

- NCS thrc hin Iu.n an tiên si và tiên hành báo cáo de cirong chInE 

thic, tiên dO thrc hin 1un an và bão v 1un an các cap theo trinh tsr. 

b) Trinh dO Thac si 

- Nhóm di tuçmg hçc tp 

Di t1cYng ngrai hçc 
s6 tin chi tIch lily 

ô trinh di hoc 

Thai gian dào to 

chInh thüc 

NhómdOitixçxngl 

(NDT1) 
?135t1nch1 >1,5nrn — 

Nhóm di tiiçmg 2 

(NDT2) 
?120t1nch1 2näm 

- Khôi hrçng chuong trinh dâo to 

STT Ngành NOT 1 NOT 2 

1. QuántriKinhdoanh(QTKD) 48 60 

2. K9 thuát Ysinh (KTYS) 45 60 

3. K9 thuat H thdng Cong nghip (KTHTCN) 45 61 
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4. K9thuqtDiçntü(KTDT) 45 60 

5. Cong ngh Sinh hQc (CNSH) 45 60 

6. Cong ngh Th-c phdm (CNTP) 45 60 

7. Quán lj Cong ngh Thông tin (QLCNT1) 49 61 

8 
Quán 1j5 Cong ngh Thông tin Tilng Vit 

('QLCWITTV 
49 61 

9. Quanl,i5công'QLC) 54 60 

10 
Logistic và Quán lj chuOi cung i-ng (dt 

kiê'n) 

*COc  ngành hQc có 02 chwang trInh. nghiên c&u và djnh hzdmg nghien ciu 

*Nganh Quán trj Kinh doanh, Quán l3 cOng và Quán ij Cong ngh Thông tin — Ting Vit 

khOng có chuv'ng trInh nghien thu. 

- L trInh hçc tp chuãn 

+ Nlióm dôi tirçlng 1 (NDT1) 

Hock 
Chumig trInh djnh hithng nghiên ciru 

Chuong trinh nghiên ci'ru 

Khi kin thirc S tin chi Khi kin thirc S tIn chi 

I-Icc k' 1 
•Kiên thIrc chung, Kiên 

thirc ca s ngãnh 
17 - 21 

Kin thrc chung, Kin 

thirc ca sâ ngành, chuyên 

ngãnh 

14— 17 

Hçc kS'  2 Ki&t thi'xc chuyên ngành 17 - 21 
Lun van thc sT 24 - 32 

Hc k' 3 Lun van thc sT 12-20 

Tng 45-54 45 -49 

+ Nhóm dôi ttxcing 2 (NIJT2) 

Hçck' 
Chuxrng trInh dnh hixOng nghiên cfru 

Chucing trinh nghiên ci'ru 

Khi kin thüc S tin chi Khi kin thirc S6 tin cM 

Hc k' 1 
Kiên thirc chung, Kiên 

thirc cci sâ ngành 
14 - 16 

Kin thirc chung, Kin 

thi.'rc cc si ngãnh, chuyên 

ngành 

14— 18 

Hockr2 
Kin thrc ca .só nganh, 

chuyên ngành 
14-16 

I(in thirc cc s?i ngành, 

chuyên ngành 
14-18 
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Hçck'3 Kinth(rcchuyenngành 14-16 
Lun'vàn thc sT 24 - 32 

Hoc k' 4 Luãn van thac sT 12 20 

Tng 60-61 60-61 

VII. Chirong trinh Dir bj Tin si 

1. Di tuqng dr tuyn 

- Nguii d tuyn các chucing trInh tin sT chi.ra dáp rng dü các diu kin dir tuyn chinh thüc 

gm chIrng chi tMng Anh dâu vao theo quy djnh hin hãnh vãfhoc cong b khoa hçc duçic xét 

tham gia h9c h dir b tin sT truâc khi ng tuyn chInh thic. 

- Trong thii gian té.i cIa 24 tháng, ngiii h9c dr bj tin sT tin hành hoàn thin, b sung các 

ctiu kin cOn thMu d thxçic xét tuyn NCS chInh thirc 

2. Diu kin d1r tuyn 

- NgirOi dir tuyn chrnmg trInh dr bj tin si phãi dáp ing các diu kin sau: 

-. Co bang t& ighip ctai hc chInh quy loai giOi có dim trung binh tIch lily tr 8.0 (theo thang 

dim 10 trô len), hoc t& nghip di hçc chInh quy loai khá cO dim trung bInh tIch lily tir 7.5 tth 

len (theo thang dim 10 tth len) và có ft nht mt cong b khoa hçc chuyên ngãnh thuc danh miic 

&rçic Hi dng giáo su nhà nuOc cong nhn, hoc có t& nghip thac si cüng ngành ho.c thuc danh 

sách ngãnh g.n duc duyt theo dè an mO' ngành cüai ngành dr tuyn. 

- Co d ctxang nghiên cfru sc b v& linh wc nghiên cfru. 

- CO xác nhn dng 5' huthig dn cüa can b huóng dn dr kin. 

3. Quyn lqi ci'ia nguOi hçc dr bj tin sT 

- Duçrc .tham gia hçc tip, nghiên cm cüngcác NCS.chfnh.thüc; 

- Duçic tham gia các chuang trinh cIào tao,  bi throng tin tin si, phircrng pháp nghien ci'ru 

khoah9c; 

- Dirçc tIch lüy các tin chi trong chucmg trInh clào tao  tin si tucing irng, nhixng không qua 

50% s tin chi ciia chirang trInh; 

- Ehrçc tiêp cn các ngun tài 1iu, sr dung thu vin, các trang thit bj thI nghim phic vi cho 

h9c tap, nghien cüu khoa hçc và thrc hin lun an; 

- fhrcic tham gia nghiên cfru khoa hçc và cOng b6 các bài báo khoa h9c lien quan dn dé tài 

nghiên ciru. Các bài báo khoa hçc, kt qua nghiên cüu nay duçrc sir ding trong qua trinh lam NCS 

chinh thc; 

- Thii gian h9c dir bj tin sT không tInh trong thoi gian dào tao  tin sT; 

- Di.rçic ixu tiên xét tuyn NCS chInh thüc khi có dü diu kin.. 
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VIII. To chu'c thirc hiçn 

1. D an nay duqc áp ding cho khóa tuyn sinh nm 2021. 

2. TriRmg Di hçc Qu6c t ehiu  trách nhim giãi trInh v D an tuyn sinh dã cong b6 vOi co 

quan quãn 1 nha nuâc CO thm quyn và các ben lien quan theo quy djnh pháp 1ut hin hành và 

theo yêu c.u; chju trách nhim tm&c pháp 1ut v diu kin tuyn sinh, các diu kin bão dam chit 

luçmg, tInh dy dü, chinh xác cUa nhftng ni dung trong Dê an tuyn sinh./. 
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