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  UBND TỈNH PHÚ THỌ 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG 

 
Số: 32 /TB-ĐHHV-ĐT 

 
 

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

               
                     Phú Thọ, ngày 05 tháng 6 năm 2017 

 

THÔNG BÁO 

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2017 
 

Kính gửi:........................................................................................... 

 

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-

BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Quyết định số 

192/QĐ-ĐHHV ngày 15/2/2017 về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của Hiệu 

trưởng trường Đại học Hùng Vương; Căn cứ Quyết định số 4943/QĐ-BGDĐT ngày 30/10/2015 

và Quyết định số 1768/QĐ-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

việc cho phép Trường Đại học Hùng Vương đào tạo trình độ thạc sĩ; 

Trường Đại học Hùng Vương thông báo kế hoạch tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc 

sĩ đợt 2 năm 2017 như sau: 

1. Chuyên ngành đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh* và môn thi tuyển  

1.1. Danh mục chuyên ngành và các môn thi tuyển 

TT 
Chuyên ngành  

đào tạo 

Môn thi 

Cơ bản Cơ sở Ngoại ngữ 

1 
Lý luận và phương pháp dạy 
học bộ môn toán  
Mã số: 60 14 01 11 

Giải tích Đại số Tiếng Anh 

2 
Lý luận văn học  
Mã số: 60 22 01 20 

Triết học Lý luận văn học Tiếng Anh 

3 
Giáo dục học (Tiểu học) 
Mã số: 60 14 01 01 

Triết học Giáo dục học Tiếng Anh 

4 
Thực vật học 
Mã số: 60 42 01 11 

Sinh học đại 
cương 

Hình thái, giải phẫu, phân 
loại thực vật và Sinh lý 
thực vật 

Tiếng Anh 

5 
Chăn nuôi 
Mã số: 60 62 01 05 

Sinh lý động vật Chăn nuôi lợn Tiếng Anh 

6 
Khoa học cây trồng 
Mã số: 60 62 01 10  

Sinh lý thực vật 
Phương pháp thí nghiệm 
đồng ruộng 

Tiếng Anh 
 

*Chỉ tiêu các ngành nằm trong chỉ tiêu chung của Trường Đại học Hùng Vương 

1.2. Dạng thức và thời gian làm bài thi 
 - Môn ngoại ngữ: Thi trắc nghiệm, thời gian làm bài 120 phút. 

 - Môn Cơ bản: Thi viết, thời gian làm bài 180 phút. 

 - Môn Cơ sở: Thi viết, thời gian làm bài 180 phút. 

1.3. Điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ 
Thí sinh có năng lực ngoại ngữ đúng với yêu cầu môn thi ngoại ngữ của Trường thuộc một 

trong các trường hợp sau được miễn thi môn ngoại ngữ: 

a) Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, 

được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành; 

b) Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất 
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lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài 

cùng cấp bằng; 

c) Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài; 

d) Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ được quy định tại (Phụ lục II, Thông tư số: 

15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) trong thời hạn 2 

năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, được cấp bởi một cơ sở được Bộ Giáo dục 

và Đào tạo cho phép hoặc công nhận. 

2. Hình thức và thời gian đào tạo  
2.1. Hình thức đào tạo: Chính quy.  

2.2. Thời gian đào tạo: 2 năm. 

3. Điều kiện dự thi 
Đối tượng dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ là công dân nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam đáp ứng được điều kiện sau:   

3.1. Về văn bằng 
Người dự thi cần phải thỏa mãn một trong những điều kiện sau: 

a) Đã tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng kí dự 

thi đào tạo trình độ thạc sĩ. 

b) Đã tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành, chuyên ngành đăng kí dự thi đào tạo trình độ 

thạc sĩ và đã học bổ sung kiến thức ngành của chương trình đại học trước khi dự thi theo quy định 

của nhà trường. Nội dung, thời lượng các môn học bổ sung kiến thức được công bố tại Website của 

nhà trường. 

3.2. Về kinh nghiệm công tác chuyên môn: Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng, 

ngành phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng kí dự thi được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp. 

3.3. Có lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên 

và không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan quản lý nhân sự nơi đang làm việc 

hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận. 

3.4. Có đủ sức khoẻ để học tập. Đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất 

độc hoá học, nhà trường xem xét, quyết định cho dự thi tuyển sinh tuỳ tình trạng sức khoẻ và 

yêu cầu của ngành học. 

3.5. Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của thông báo này. 

4. Đối tượng và chính sách ưu tiên 

4.1. Đối tượng ưu tiên 
a) Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng 

ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao 

đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác 

hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; 

b) Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; 

c) Con liệt sĩ; 
d) Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động; 
đ) Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên tại các địa phương được quy 

định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành; 
e) Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Uỷ ban nhân 

dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do 
hậu quả của chất độc hoá học. 
4.2. Mức ưu tiên 

Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên (bao gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) 
được cộng 10 điểm (thang điểm 100) vào kết quả thi môn Tiếng Anh (nếu phải thi) và cộng 1 
điểm (thang điểm 10) vào kết quả thi môn Cơ bản. 
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5. Hồ sơ đăng kí dự thi 

Hồ sơ tuyển sinh do Trường Đại học Hùng Vương phát hành, bao gồm: 

5.1. Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu của Trường Đại học Hùng Vương). 

5.2. Bản sao hợp lệ các văn bằng và chứng chỉ sau: 

- Bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm đại học. 

- Công nhận hoàn thành việc bổ sung kiến thức do Trường Đại học Hùng Vương tổ chức 

(nếu thuộc diện phải học bổ sung kiến thức). 

- Văn bằng, chứng chỉ Tiếng Anh (nếu thuộc diện miễn thi Tiếng Anh). 

5.3. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của thủ trưởng cơ quan hoặc chính quyền địa phương nơi thí sinh 

cư trú (đối với người chưa có việc làm). 

5.4. Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ học tập do bệnh viện đa khoa tuyến huyện, thành phố trở lên 

cấp không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ. 

5.5. Công văn giới thiệu đi dự thi của thủ trưởng cơ quan quản lý đối với những người đang làm 

việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

5.6. Bản sao hợp lệ các quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động dài hạn hoặc 

giấy xác nhận đủ thời gian kinh nghiệm làm việc chuyên môn để chứng nhận thâm niên công tác. 

5.7. Các giấy tờ pháp lý về đối tượng ưu tiên (nếu có), được xác nhận của cấp có đủ thẩm quyền. 

5.8. Hai phong bì có dán tem và ghi địa chỉ người nhận. 

5.9. Bốn ảnh màu (cỡ 3x4cm) ghi rõ họ tên, ngày/tháng/năm sinh, chuyên ngành đăng ký dự thi phía 

sau ảnh (mới chụp trong thời gian 6 tháng trở lại đây).  

6. Kế hoạch tuyển sinh 

6.1. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ tuyển sinh 
- Thời gian phát hành hồ sơ: Bắt đầu từ ngày 1/6/2017. 

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 1/6/2017 đến hết ngày 15/9/2017. 

6.2. Học bổ sung kiến thức  
- Thời gian đăng ký học bổ sung kiến thức: Bắt đầu từ ngày 1/6/2017. 

- Thời gian học bổ sung kiến thức: Dự kiến từ ngày 1/8/2017. 

6.3. Thời gian và địa điểm thi 
- Thời gian thi tuyển sinh: Ngày 6, 7, 8/10/2017. 

- Địa điểm thi: Trường Đại học Hùng Vương - Phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì, 

tỉnh Phú Thọ. 

Thông tin chi tiết xin liên hệ:  
Phòng Đào tạo (tầng 1, phòng 111, nhà điều hành) - Trường Đại học Hùng Vương - 

Phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.  

Điện thoại: (02103) 821 970; 0916.368311 (Thầy Hậu); Fax: (02103) 993 468 hoặc xem 

trên Website: http://www.hvu.edu.vn/. 

Trường Đại học Hùng Vương trân trọng thông báo. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ GD&ĐT (để b/c); 

- HT, các PHT (để b/c); 

- Các Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT;  

- Các trường ĐH, CĐ, THCN, TTGDTX tỉnh; 

- Website Trường ĐHHV; 

- Các khoa đào tạo thạc sĩ; 

- Lưu: VT, ĐT. 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

PHỤ TRÁCH TRƯỜNG 

 
(đã ký) 

 

 

 

TS. Trịnh Thế Truyền 


