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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
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Cần Thơ, ngày 16

tháng 5 năm 2013

THÔNG BÁO
TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2013 (ĐỢT 2)
Trường Đại học Cần Thơ Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2013 (Đợt 2), như sau:
1. CÁC NGÀNH VÀ MÔN THI TUYỂN
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Ngành

Mã ngành

Bảo vệ thực vật
60620112
Chăn nuôi
60620105
Công nghệ sau thu hoạch
60540104
Công nghệ thực phẩm
60540101
Hệ thống nông nghiệp
60620118
Hệ thống thông tin
60480104
Hoá hữu cơ
60440114
Khoa học cây trồng
60620110
Khoa học đất
60620103
Khoa học môi trường
60440301
Lý luận và Phương pháp dạy học bộ
60140111
môn tiếng Pháp
Toán giải tích
60460102
Lý thuyết xác suất và thống kê toán học 60460106
Quản lý nguồn lợi thủy sản
60620305
Vật lý lý thuyết và vật lý toán
60440103
2.

Cơ bản
Toán thống kê
Toán thống kê
Toán thống kê
Toán cao cấp
Toán thống kê
Toán rời rạc
Toán cao cấp
Toán thống kê
Toán thống kê
Toán thống kê
Phân tích văn bản

Môn thi
Cơ sở
Sinh lý thực vật
Sinh lý động vật
Công nghệ BQNS STH
Hóa sinh công nghiệp
Hệ thống canh tác
Cấu trúc dữ liệu và GT
Cơ sở lý thuyết hóa
Sinh lý thực vật
Thổ nhưỡng
Sinh thái học cơ bản
Lý luận dạy học tiếng Pháp

Ngoại ngữ
Anh văn
Anh văn
Anh văn
Anh văn
Anh văn
Anh văn
Anh văn
Anh văn
Anh văn
Anh văn
Anh văn

Đại số
Đại số
Toán thống kê
Phương trình toán lý

Giải tích
Giải tích
Tài nguyên thủy sinh vật
Cơ học lượng tử

Anh văn
Anh văn
Anh văn
Anh văn

ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

2.1 Về văn bằng
a) Đã tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi.
Riêng đối với ngành ngoại ngữ, nếu người dự thi đăng ký theo ngành ngoại ngữ đúng với bằng tốt
nghiệp đại học theo hình thức giáo dục thường xuyên thì phải có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy
thuộc ngành ngoại ngữ khác;
b) Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với chuyên ngành dự thi phải học bổ sung kiến thức
trước khi dự thi.
c) Đối với trường hợp bằng tốt nghiệp đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài đào tạo tại Việt Nam cấp
thực hiện theo Quyết định 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007của Bộ Giáo dục và Đào
tạo ban hành quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục
nước ngoài cấp.
2.2 Về kinh nghiệm công tác chuyên môn: Không yêu cầu kinh nghiệm công tác chuyên môn.
2.3 Có đủ sức khoẻ để học tập
2.4 Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định
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2.5 Trường hợp thí sinh là học viên cao học của Trường Đại học Cần Thơ: Đối với học viên cao học
đang học tại Trường Đại học Cần Thơ nếu muốn đăng ký dự tuyển đầu vào thạc sĩ ngành khác với ngành
đang học thì phải làm đơn xin dự tuyển được Ban Giám hiệu đồng ý và bồi hoàn chi phí đào tạo
4.500.000 đ/học viên trước khi nộp hồ sơ dự tuyển. Trường hợp không trúng tuyển sẽ được học lại ngành
cũ và nhận lại chi phí đào tạo đã bồi hoàn. Nếu học viên không làm thủ tục này hồ sơ xem như không
hợp lệ và sẽ không được công nhận kết quả dự tuyển.
2.6 Danh mục ngành đúng, phù hợp, ngành gần và môn bổ sung kiến thức (Phụ lục đính kèm).
3.

HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO

-

Hình thức đào tạo: tập trung.

-

Thời gian đào tạo: 2 năm.

-

Thời gian học tối đa: 4 năm.

4.

ĐỐI TƯỢNG VÀ CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN

4.1 Đối tượng
a) Người có thời gian công tác hai năm liên tục trở lên (tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các
xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn ở các địa phương thuộc miền núi, vùng
cao, vùng sâu, hải đảo theo quy định của Chính phủ;
b) Thương binh, bệnh binh, người có giấy chứng nhận được hưởng chính sách như thương binh;
c) Con liệt sĩ;
d) Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, người có công với cách mạng;
đ) Là người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;
e) Con nạn nhân chất độc màu da cam.
Các đối tượng ưu tiên theo mục a) phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc biệt phái công tác của cấp
có thẩm quyền. Hồ sơ ưu tiên phải nộp trước ngày thi 30 ngày.
4.2 Chính sách ưu tiên
a) Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng một điểm (thang điểm 10) cho môn cơ bản;
b) Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng chế độ ưu tiên của một đối tượng.
5.
-

-

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
Đơn xin dự tuyển (01 bản theo mẫu);
Bằng tốt nghiệp đại học (02 bản sao có thị thực);
Lý lịch cá nhân (01 bản theo mẫu, có đóng dấu giáp lai ảnh);
Biên nhận hồ sơ đã điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu (01 bản theo mẫu);
Hồ sơ xác nhận ưu tiên (01 bản sao có thị thực, nếu có);
Giấy khám sức khỏe (01 bản chính của bệnh viện đa khoa quận huyện trở lên, không quá 3 tháng);
Bảng điểm bổ sung kiến thức (01 bản sao có thị thực, nếu có);
Phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ của thí sinh (02 phong bì A6);
Giấy khai sinh (01 bản sao có thị thực);
Chứng minh nhân dân (01 bản sao có thị thực);
Phiếu dán ảnh (dán kèm 3 ảnh 3x4 mới nhất, không quá 3 tháng);
Bằng tốt nghiệp đại học thứ hai (01 bản sao có thị thực, nếu có).

Lưu ý: Đối với những trường hợp tốt nghiệp đại học không phải của Trường Đại học Cần Thơ
phải đem bản gốc bằng tốt nghiệp khi nộp hồ sơ để đối chiếu.
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6. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ, ÔN TẬP VÀ THI TUYỂN
- Thời gian nộp hồ sơ dự tuyển: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 02/7/2013.
-

Thời gian ôn tập tuyển sinh: từ 12/7/2013 đến 05/8/2013 (Thời khóa biểu xem tại website Khoa Sau đại
học từ ngày 09/7/2013).

-

Thời gian thi tuyển: 24 và 25/8/2013.

7. LỆ PHÍ ÔN VÀ DỰ TUYỂN
-

Lệ phí thi và đăng ký dự tuyển thạc sĩ:

-

Lệ phí ôn tập các ngành:

420.000 VNĐ

•

Toán giải tích, LTXS và thống kê toán học, Vật lý, Hóa hữu cơ:

2.880.000 VNĐ

•

Các ngành còn lại (Khối nông nghiệp, thủy sản, sư phạm…):

1.920.000 VNĐ

8. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ VÀ NỘP HỒ SƠ
Hồ sơ đăng ký dự tuyển và mọi chi tiết khác có liên quan xin liên hệ:
Khoa Sau đại học - Trường Đại học Cần Thơ
Cổng C, Khu II đường 3 tháng 2 – Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0710. 3734401 hoặc 0710. 3734402.
Thông tin trên trang website: http://gs.ctu.edu.vn

Ghi chú: Khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi, thí sinh phải xem kỹ điều kiện được dự thi theo thông
báo tuyển sinh của Trường. Hồ sơ dự thi nếu không được Hội đồng Tuyển sinh của Trường xét duyệt
sẽ không hoàn trả lệ phí và hồ sơ đã nộp.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Nơi nhận:
- Bộ GD&ĐT;
- UB,CQĐBSCL;
- Lưu: VT, KSĐH.

Nguyễn Thanh Phương
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