THÔNG BÁO

TUYỂN SINH CAO HỌC KHÓA 30
Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh cao học khóa 30 với các thông tin như sau:
1. Các chuyên ngành tuyển sinh và định hướng đào tạo
Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ cho 32 chuyên ngành, theo hai định hướng: thạc sĩ
nghiên cứu và thạc sĩ ứng dụng như sau :
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Định hướng đào tạo
Thạc sĩ
Thạc sĩ
nghiên cứu ứng dụng

Chuyên ngành
Cơ điện tử
Công nghệ sinh học
Công nghệ thực phẩm
Khoa học máy tính
Kỹ thuật cơ khí
Kỹ thuật cơ khí động lực
Kỹ thuật điện
Kỹ thuật điện tử
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Kỹ thuật hóa học
Kỹ thuật môi trường
Kỹ thuật nhiệt
Kỹ thuật tài nguyên nước
Kỹ thuật xây dựng công trình DD và CN
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy
Kế toán
Kinh tế phát triển
Quản trị kinh doanh
Tài chính – Ngân hàng
Triết học
Đại số và lý thuyết số
Hệ thống thông tin
Hóa hữu cơ
Ngôn ngữ học
Phương pháp toán sơ cấp
Quản lý giáo dục
Sinh thái học
Toán giải tích
Văn học Việt Nam
Ngôn ngữ Anh
Ngôn ngữ Pháp
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Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập nâng cao trình độ của cán bộ hiện
công tác ở các địa phương, Đại học Đà Nẵng sẽ tổ chức tuyển sinh cho các lớp cao học
liên kết đặt tại: Đăk Lăk, Trà Vinh, Kon Tum.
2. Mục tiêu và thời gian đào tạo
a Mục tiêu đào tạo
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- Chương trình đào tạo theo định hướng nghiên cứu cung cấp cho người học kiến
thức chuyên sâu của ngành, chuyên ngành và phương pháp nghiên cứu khoa học phù hợp
để có thể độc lập nghiên cứu, phát triển các quan điểm, luận thuyết khoa học, bước đầu
có thể hình thành ý tưởng khoa học, phát hiện, khám phá và thử nghiệm kiến thức mới;
có khả năng thực hiện công việc ở các vị trí nghiên cứu, giảng dạy, tư vấn và hoạch định
chính sách hoặc các vị trí khác thuộc lĩnh vực ngành, chuyên ngành đào tạo; có thể tiếp
tục tham gia chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ.
- Chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng giúp cho người học nâng cao kiến
thức chuyên môn và kỹ năng hoạt động nghề nghiệp; có năng lực làm việc độc lập, sáng
tạo; có khả năng thiết kế sản phẩm, ứng dụng kết quả nghiên cứu, phát hiện và tổ chức
thực hiện các công việc phức tạp trong hoạt động chuyên môn nghề nghiệp, phát huy và
sử dụng hiệu quả kiến thức chuyên ngành vào việc thực hiện các công việc cụ thể, phù
hợp với điều kiện thực tế tại cơ quan, tổ chức, đơn vị kinh tế; có thể học bổ sung một số
kiến thức cơ sở ngành và phương pháp nghiên cứu theo yêu cầu của chuyên ngành đào
tạo trình độ tiến sĩ để tiếp tục tham gia chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ.
b) Hình thức và thời gian đào tạo
- Đào tạo trình độ thạc sĩ được thực hiện theo hình thức giáo dục chính quy, bao
gồm chính qui tập trung (tập trung học liên tục và chính qui không tập trung (tập trung
từng đợt .
- Thời gian đào tạo : 02 năm học.
3. Điều kiện văn bằng
Thí sinh cần thỏa mãn một trong các điều kiện sau:
a) Đã tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng
ký dự thi. Tuy nhiên, những thí sinh thuộc ngành đúng, ngành phù hợp đã tốt nghiệp quá
5 năm so với thời điểm dự thi cũng phải học xong chương trình bổ sung kiến thức.
Các đối tượng có bằng tốt nghiệp đại học hệ từ xa hoặc mở rộng có thể đăng ký dự
tuyển với điều kiện ngành tốt nghiệp đại học (ghi trên văn bằng phải là ngành đúng với
chuyên ngành cao học đăng ký dự thi và tốt nghiệp từ loại KHÁ trở lên hoặc có thêm một
bằng đại học hệ chính quy hay tại chức ngành khác.
Riêng đối với các chuyên ngành “Ngôn ngữ Anh” và “Ngôn ngữ Pháp”, nếu người
đăng ký dự thi có bằng tốt nghiệp đại học tiếng Anh hay tiếng Pháp hệ không chính quy
thì cần có thêm bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy thuộc ngành ngoại ngữ khác.
b Đã tốt nghiệp đại học ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi và phải học
xong chương trình bổ sung kiến thức;
c Đối với chuyên ngành Quản lý giáo dục: người dự thi có thể đã tốt nghiệp đại học
ngành khác với chuyên ngành đăng ký dự thi và phải học xong chương trình bổ sung kiến
thức.
d Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công
nhận theo quy định hiện hành;
Danh mục các ngành đúng, ngành phù hợp; ngành gần với chuyên ngành đăng ký
dự thi thể hiện trên Phụ lục 1.
Các môn học bổ sung kiến thức cho các ngành đúng hoặc phù hợp; ngành gần, và
ngành khác cho chuyên ngành Quản lý giáo dục thể hiện trên Phụ lục 2.
4. Điều kiện thâm niên công tác
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a) Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành cao
học được đăng ký dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học.
b) Người tốt nghiệp ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi phải có ít nhất 01
năm công tác trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi kể từ
khi tốt nghiệp đại học.
c) Đối với ngành “Quản lý Giáo dục”: Người dự thi phải có ít nhất 02 năm kinh
nghiệm công tác trong lĩnh vực liên quan đến chuyên ngành dự thi (kể cả người có bằng
tốt nghiệp đại học từ loại khá trở lên tại một trong các vị trí công tác sau đây và vẫn còn
ở vị trí công tác này cho đến ngày dự thi: hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường từ
mầm non trở lên, trưởng khoa, phó trưởng khoa các trường cao đẳng và đại học, lãnh đạo
và chuyên viên làm công tác quản lý giáo dục của Sở/Phòng Giáo dục và Đào tạo,
phòng/ban của các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.
5. Các môn thi tuyển
Thí sinh dự thi 03 môn: Ngoại ngữ, môn cơ bản và môn cơ sở ngành (danh mục các
môn thi cho từng chuyên ngành xem trên Website: http://www.kh-sdh.udn.vn).
6. Miễn thi ngoại ngữ
Thí sinh có năng lực ngoại ngữ đúng với yêu cầu môn thi ngoại ngữ của Đại học
Đà Nẵng 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 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) Đạt trình độ ngoại ngữ tối thiểu phải từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực
ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (Phụ lục 3) 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.
7. Phát hành hồ sơ, nộp hồ sơ và lệ phí dự thi
- Hồ sơ dự thi theo mẫu qui định của Đại học Đà Nẵng.
- Phát hành hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến ngày 30.7.2014
- Nhận hồ sơ dự thi: từ ngày ra thông báo đến ngày 30.7.2014
- Lệ phí: Lệ phí xử lý hồ sơ: 50.000đ
Lệ phí thi chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Pháp: 650.000đ
Lệ phí thi các chuyên ngành còn lại: 450.000đ.
8. Kế hoạch học bổ sung kiến thức và ôn thi
- Đăng ký học bổ sung kiến thức và ôn thi: từ ngày ra thông báo đến ngày 30.7.2014
- Lịch học các môn: sẽ công bố sau tùy thuộc vào tình hình đăng ký của thí sinh.
9. Thời gian thi tuyển và nhập học
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Thi tuyển: Dự kiến tổ chức thi vào các ngày: 18, 19 và 20/10/2014
Nhập học: Dự kiến tháng 11/2014
10. Địa chỉ liên hệ, phát hành và tiếp nhận hồ sơ, đăng ký học bổ sung kiến thức, học
ôn thi
Tại Đà Nẵng
Ban Đào tạo Sau Đại học, Đại học Đà Nẵng;
Số 41 Lê Duẩn, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng; Điện thoại: (0.511 383 2552;
Website: http://www.ud.edu.vn; http://www.kh-sdh.udn.vn; Email: sdh@ac.udn.vn
Tại ĐakLak
Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Tây Nguyên.
Tầng 4, Ký túc xá số 2 – Số 567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Mê Thuột, Tỉnh Đăk
Lăk. Điện thoại: (0.500 3850599.
Tại Kon Tum
Phòng Khoa học, Sau đại học và Hợp tác quốc tế, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại
Kon Tum.
Số 129 đường Phan Đình Phùng, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: (0606) 556 959
Tại Trà Vinh
Phòng khoa học, công nghệ và Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Trà Vinh
Số 126, Quốc lộ 53, Khóm 4, Phường 5, TP Trà Vinh – Tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0.74 3 85 56 13
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