UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHỤ LỤC 2: THÔNG TIN TUYỂN SINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2727/QĐ-ĐHTV ngày 19 tháng 6 năm 2017
của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh)
A. Hồ sơ đăng ký dự thi
(1) Phiếu đăng ký dự thi tuyển sinh cao học
(2) Sơ yếu lý lịch
(3) Phiếu đăng ký học bổ sung kiến thức (nếu có)
(4) Biên nhận hồ sơ đăng ký dự thi cao học
(5) Bản sao có chứng thực các loại giấy tờ:
- Bằng và bảng điểm tốt nghiệp đại học;
- Chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có) còn thời hạn 02 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ
đến thời điểm dự thi;
- CMND hoặc giấy khai sinh;
- Giấy tờ minh chứng về đối tượng ưu tiên (nếu có);
- Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập của cơ sở y tế có thẩm quyền trong
thời gian không quá 6 tháng;
- Phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên hệ của thí sinh;
- 03 ảnh (4x6) chụp không quá 6 tháng (ghi rõ họ tên ngày tháng năm sinh ở
mặt sau)
B. Ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần và ngành khác với ngành/
chuyên ngành đăng ký dự thi
1. Ngành tốt nghiệp đại học được xác định là ngành đúng, ngành phù hợp với
ngành/chuyên ngành dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ khi có cùng tên trong Danh mục
giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ hoặc chương trình đào tạo của hai ngành này
ở trình độ đại học khác nhau dưới 10% tổng số tiết học hoặc đơn vị học trình hoặc tín
chỉ của khối kiến thức ngành.
2. Nếu ngành tốt nghiệp đại học được xác định là ngành gần với ngành, chuyên
ngành dự thi trình độ thạc sĩ thì người đăng ký dự thi thuộc đối tượng này phải hoàn
thành các môn học bổ sung kiến thức trước kỳ thi tuyển sinh.
3. Nếu ngành tốt nghiệp đại học được xác định là ngành khác với ngành dự thi
đào tạo trình độ thạc sĩ thì người đăng ký dự thi thuộc đối tượng này phải hoàn thành
các môn học bổ sung kiến thức trước kỳ thi tuyển sinh.
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4. Danh mục ngành gần được dự thi tuyển sinh vào từng ngành/chuyên ngành
đào tạo trình độ thạc sĩ và danh mục ngành khác được dự thi vào ngành/chuyên ngành
đào tạo trình độ thạc sĩ thuộc lĩnh vực quản trị, quản lý do Hiệu trưởng xác định trong
hồ sơ đề nghị cho phép đào tạo ngành/chuyên ngành trình độ thạc sĩ.
Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần và ngành khác được cụ thể
trong thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ hàng năm và được đăng trên
website của Trường.
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