VIN HAN LAM
KHOA HOC VA CONG NGHE VN
HOC VIN KHOA HOC VA CONG NGH

CONG HOA xA HQI cirU NG1A V1T NAM
DEc lp - Tçr do - Hanh phüc

Slt'E/TB-HVKHCN

HàNói, ngàyOl th6ng6nãm 2017

THONG BAO TUYEN SINH DAO TAO TRINH DO THJLC Si
DQT 2 NAM 2017
Can cir thông báo so^ 136/TB-BGDDT ngày 07/3/2017 cüa B6 Giáo diic và Dào
tao ye vic xác djnh và dang k chi tiêu tuyên sinh nãrn 2017 cüa H9c vin Khoa hoc
và Cong ngh (Hoc vin KHCN), HQc vin KHCN dã tiên hành tuyên sinh dào tao
trInh d6 thac si dçxt 1 näm 2017 và U khai giãng di.rqc to chirc vào ngày 07/7/2017 tai
HàNi.
HQc vin KHCN tip tc tuyn sinh dào tao trinh Q thac si dçt 2 näm 2017 nhu
sau:
1. Hlnh thirc và thô'i gian dào to: H tp trung dào tao theo hoc che^ tin chi 2 näm.
2. Chuyên ngành tuyn sinh và mon thi tuyn: 14 chuyên ngành, danh mic chi tit
trong Phi lc 1-ThS.
3. Hlnh thirc tuyn sinh: Thi tuyn
Thi sinh xern tai mijc Tuyn sinh trén website cüa Hoc vin dê biêt chi tit di
tuçing tuyen sinh và các diêu kin ye van bang ng.r1i dir thi, thâm niên cong tác,
bô sung kiên thirc,...
Các Phu 1iic kern theo: Diéu kiên du thi: Phu luc 2-ThS, Diêu kin rnin thi ngoai
ngU: Phu lic 3-ThS, Dôi tuçng và chInh sách ixu tiên: Phi lic 4-ThS.
Các mon thi tuyn: 3 mon gin: mon Ca sâ, mOn Ca bàn, Ting Anh.
4. Hso:
- Ho so dãng k du thi theo mu Phu lyc 5-ThS.
- Phi tuyn sinh: 500.000d/ thi sinh.
5. Dängkdrtuyên:
- Thai gian nh.n ho^ so: Ti'r ngày 01/6/2017 den hét 31/8/2017.
- Thi sinh CO the^ np ho^ so dang k du tuyn trirc tip tai H9c vin KHCN và
các Ca sâ cüa HQc vin KHCN tai TP. Ho Chi Minh, TP. Nha Trang, TP. Dà
Lat nhi.r trong Phu lyc 6-ThS.
Hoac gfri ho^ so qua du?mg biiu din theo dja chi:
Hçc vin Khoa h9c và Cong ngh, Nhà A21, s0^ 18 Hoàng Quc Viét, Câu
Giy, Ha Ni.
Ho so ghi rO "Ha scr c4r tuyen dào tao trInh d5 thac si dot 2 nàm 2017".
- Np phi tuyn sinh: Theo hai hInh thirc
(1) Np tnrc tip tai dja dirn tip nhn h 0^ so.

(2) Chuyn khoãn vào tài khoãn cüa HQc vin KHCN (ThI sinh phái ghi ró
trong nic n5i dung chuyên tiên: HQ ten. Np phi dy' tuyên thqc si:
CU tài khoân: Hoc vin Khoa h9c và Cong ngh
Stàikhoãn: 3712.1.1120994
Ngân hang:

Kho bac Nhà nuâc qu.n Tây Ho, Ha Ni

6. Thô'i gian thi tuyn: Ngãy 16-17/9/2017 (Thi'r Bay, ChU Nht).
7. Các thông tin khãc:
Th?i gian h9c b o^ sung kin thirc: Tir 01/8/2017 den 15/9/2017.

Thông tin chi ti& xin lien he vó'i no'i tip nh.n ho^ so và xem tai website cüa H9c
vin Khoa h9c và Cong ngh: hztp.//www.gust. edu. vn

Noinliân:
- Nhtr trén;
- Bô GD&DT (de báo cáo);
- Viên HL KHCN VN (dé báo cáo);
- Các don vi trijc thuc Vin HL KHCNVN
- Các Sô Khoa hoc và Cong ngh;
- Các Sâ Giáo duc vã Dào tao;
- Các Tnr?mg Dai h9c, Cao dãng, TH1PT;
- Các Vin, Trung tam nghien cru;
- Lixu VT, DL

KT. GIAM DOC
PHO GIAM DOC
HOC VI9N
{KH0A HOC VA)
i- CONG NGHE

PGS.TS. Trn Dti Lam

2

