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THÔNG BÁO
Địa điểm dự thi tuyển sinh Cao học lần 1 năm 2016 

tại đja phuong của Đại học Huc

Tiếp theo thông báo số 1237/TB-ĐHH ngày 17 tháng 12 năm 2015 về tuyển sinh 

Cao học lần 1 năm 2016, Đại học Huế thông báo dịa điểm dự thi tuyển sinh tại các địa 

phương cho một số chuyên ngành như sau:

I. Tuyển sinh vào Truông Đại học Sư phạm.

1.1. Thi tuyển sinh tại Trường Đại học An Giang (TP. Long Xuyên), gồm các 

chuyên ngành:

1. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa học (mã số:60140ỉ 11).

2. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Sinh học (mã sổ:60140ỉ 1 ỉ).

3. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Địa lý (mã sổ:601401 ỉ 1).

1.2. Thi tuyển sinh tại Trường Đại học Đồng Nai (tỉnh Đồng Nai), gồm các chuyên 

ngành:

1. Vật lý lý thuyết và vật lý toán (mã sổ: 60440103).

2. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa học (mã số: 60140111).

3. Địa lý tự nhiên (mã số: 60440217).

4. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Văn -  tiếng Việt (mã sổ: 60140111).

5. Lý luận và phương pháp dạv học bộ môn Toán (mã sẻ: 60140111).

1.3. Thi tuyón sinh tại Trường Đại học Tiền Giang (tinh Tiền Giang), gồm các 

chuyên ngành:

1. Quản lý giáo dục (mã sổ: 60140114).

2. Giáo dục học(GD Tiểu học) (mã sổ:6014010ỉ ).

1.4. Thi tuyển sinh tại Trường Đại học Cửu Long (tinh Vĩnh Long), gồm các 

chuyên ngành:

I. Quản lý giáo dục (mã số: 60140114).

II. Tuyển sinh vào Truông Đại học Luật.

Thi tuyển sinh tại Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị, gồm các chuyên ngành:
1. Luật kinh tế (mã sổ: 60380107).



V.

III. Tuyển sinh vào Truông Đại học Kinh tế.

Thi tuyển sinh tại Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị, gồm các chuyên ngành:
1. Quản trị kinh doanh (mã sổ: 60340102)-,
2. Quản lý kinh tế (mã số: 60340410).

IV. Tuyển sinh vào Truông Đại học Khoa học.
IV. 1. Thi tuyển sinh tại trường Đại học An Giang (TP. Long Xuyên), gồm các 

chuyên ngành:
1. Quàn lý tài nguyên và môi trường (mõ số: 60850101);

2. Khoa học máy tính (mã số: 60480101).

IV.2. Thi tuyển sinh tại trường Đại học Cửu Long (tình Vĩnh Long), gồm các 
chuyên ngành:

1. Quản lý tài nguyên và môi trường (mã sổ: 60850101);

2. Khoa học máy tính (mã sổ: 60480101);

3. Khoa học môi trường (mã số: 60440301).

Thí sinh đăng ký dự thi vào trường Đại học Khoa học, tại điểm thi trường Đại 
học Cửu Long có thể tham khảo chi tiết tại thông báo số 905/TB-ĐHH ngày 
30/9/2015 của Đại học Huế đã ban hành về tuvển sinh Cao học lần 2 (bổ sung) tại Đại 
học Cửu Long, tinh Vĩnh Long.

Đại học H uế sẽ chuyển th í sinh tại điểm thì có số lượng đăng ký dụ thi thấp đến 
dự thi tại một điểm thi khác (trong số những điểm thi trên), hoặc về thi tại Iỉuế.

Nơi nhận:
- Giám đốc và các Phó Giám đốc;
- Các Trường có ĐT Sau đại học (để thông báo);
- Các Ban: csvc, KHTC, TT;
- Lưu: VT, ĐT.
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