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                   Hà Nội, ngày 17  tháng 9 năm 2021 

 

THÔNG BÁO  
XÉT TUYỂN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2021 

 

   Căn cứ Thông tƣ số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/08/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ; 

Căn cứ Thông tƣ số 07/2020/TT-BGDĐT ngày 20/3/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tƣ số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Bộ trƣởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng 

các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ đƣợc sửa đổi, bổ sung tại Thông tƣ 

số 01/2019/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 02 năm 2019 của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Quyết định số: 404 /QĐ-ĐHKTKTCN ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Hiệu 

trƣởng trƣờng Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp về việc ban hành Quy chế tạm thời về 

tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ. 

Trƣờng Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ 

năm 2021 với các nội dung sau:  

1. Thông tin ngành và chỉ tiêu tuyển sinh: 

STT Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu Ghi chú 

1 8540101 Công nghệ thực phẩm 14  

2 8520201 Kỹ thuật Điện 14  

3 8340301 Kế toán 20  

Tổng   48  

2. Đối tượng và điều kiện dự tuyển: 

- Đã tốt nghiệp hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tƣơng 

đƣơng trở lên) ngành phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển trình độ thạc sĩ bao gồm các mức độ 

phù hợp: ngành đúng, ngành gần và ngành khác cụ thể nhƣ sau: 

+ Ngành tốt nghiệp đại học đƣợc xác định là ngành đúng với ngành dự tuyển trình độ 

thạc sĩ khi có cùng tên trong danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ; 

+ Ngành tốt nghiệp đại học đƣợc xác định là ngành gần với ngành dự tuyển trình độ thạc 

sĩ khi cùng nhóm ngành trong Danh mục giáo dục đào tạo Việt Nam cấp III; 

 + Ngành tốt nghiệp đại học đƣợc xác định là ngành khác với ngành dự tuyển trình độ 

thạc sĩ khi không cùng nhóm ngành trong Danh mục giáo dục đào tạo Việt Nam cấp III nhƣng 

chƣơng trình đào tạo của hai ngành này ở trình độ đại học khác nhau không vƣợt quá 40% tổng 

số tiết học hoặc đơn vị học trình hoặc tín chỉ của khối kiến thức ngành; 

+ Ngành tốt nghiệp đại học đƣợc xác định là ngành khác với ngành dự tuyển trình độ 

thạc sĩ khi không cùng nhóm ngành trong Danh mục giáo dục đào tạo Việt Nam cấp III nhƣng 

chƣơng trình đào tạo của hai ngành này ở trình độ đại học khác nhau không vƣợt quá 40% tổng 

số tiết học hoặc đơn vị học trình hoặc tín chỉ của khối kiến thức ngành. 

+ Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần, ngành khác với ngành đăng ký dự 

tuyển phải học bổ sung kiến thức ngành của chƣơng trình đại học. 

tel:15/5/2014


 

- Có năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho 

Việt nam; 

- Ứng viên dự tuyển là công dân nƣớc ngoài nếu đăng ký theo học tại các chƣơng trình 

đào tạo thạc sĩ bằng tiếng việt phải đạt trình độ tiếng Việt từ Bậc 4 trở lên theo khung năng lực 

tiếng Việt dùng cho ngƣời nƣớc ngoài hoặc đã tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tƣơng đƣơng 

trở lên) mà chƣơng trình đào tạo đƣợc giảng dạy bằng tiếng Việt; đáp ứng yêu cầu về ngoại 

ngữ thứ 2 theo quy định của cơ sở đào tạo (nếu có). 

- Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định. 

3. Phương thức tuyển sinh: Nhà trường tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ và xét 

tuyển kết quả học tập tổ hợp 2 môn có điểm cao nhất  trong các tổ hợp cụ thể sau đây: 

 

Ngành dự 

tuyển 

Tổ hợp 1 Tổ hợp 2 Tổ hợp 3 Tổ hợp 4 

Công nghệ 

thực phẩm 

Hóa sinh 

(Hóa sinh thực phẩm) 
Vi sinh vật thực phẩm Dinh dƣỡng và ATTP Kỹ thuật nhiệt 

Phân tích thực phẩm Phụ gia thực phẩm 
Quản lý chất lƣợng sản 

phẩm 

Cơ sở thiết kế nhà 

máy thực phẩm 

Kỹ thuật 

Điện 

Lý thuyết mạch điện 
Kỹ thuật điện 

(Mạch điện) 

Kỹ thuật điện 

(Mạch điện) 

Lý thuyết mạch 

điện 

Hệ thống cung cấp điện 

(Cung cấp điện) 

Hệ thống cung cấp 

điện (Cung cấp điện) 

Vi xử lý (Vi xử lý- vi 

điều khiển) 

Lý thuyết điều 

khiển tự động 

Kế toán 

Nguyên lý kế toán Nguyên lý kế toán Kinh tế vĩ mô Kinh tế vĩ mô 

Kế toán tài chính 

(Kế toán doanh nghiệp) 
Kế toán quản trị 

Kế toán tài chính 

(Kế toán doanh nghiệp) 
Kiểm toán 

 Ghi chú:  

- Môn Ngoại ngữ là môn điều kiện, các trƣờng hợp sau đƣợc miễn đánh giá năng lực 

Ngoại ngữ: 

+ Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ nƣớc ngoài; hoặc bằng tốt 

nghiệp trình độ đại học trở lên mà chƣơng trình đƣợc thực hiện trên 50% bằng ngôn ngữ nƣớc 

ngoài; 

+ Tốt nghiệp trình độ đại học trở lên tại Trƣờng Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 

trong thời gian không quá 02 năm, chuẩn đầu ra đã đáp ứng yêu cầu về trình độ ngoại ngữ; 

+ Một trong các văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tƣơng đƣơng Bậc 3 trở 

lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam quy định tại phụ lục II của Quy 

định này hoặc các chứng chỉ tƣơng đƣơng khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, còn hiệu 

lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển; 

 Trong trƣờng hợp ứng viên không đáp ứng các điều kiện trên, phải tham gia kỳ kiểm tra 

đánh giá năng lực tiếng anh tƣơng đƣơng Bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc do Nhà 

trƣờng tổ chức 

- Điểm kết quả học tập của 1 môn học đƣợc tính bằng trung bình cộng gia quyền của các 

học phần trong môn học đó  

VD: M  = (T1 x M1 + T2 x M2 + T3 x M3) /(T1+T2+T3) 

 (Trong đó: M là Môn xét tuyển, M1, M2, M3 là điểm học phần của môn học T1, T2, T3 là 

số tín chỉ hoặc đơn vị học trình tương ứng môn học đó) 

 



 

4. Đối tượng và chính sách ưu tiên: 

3.1. Đối tƣợng ƣu tiên 

a) Ngƣời có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên ( tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ 

đăng ký dự tuyển ) tại các địa phƣơng đƣợc quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh 

đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trƣờng hợp này, Ứng viên phải có quyết định 

tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; 

b) Thƣơng binh, ngƣời hƣởng chính sách nhƣ thƣơng binh; 

c) Con liệt sĩ; 

d) Anh hùng lực lƣợng vũ trang, anh hùng lao động; 

đ) Ngoài dân tộc thiểu số có hộ khẩu thƣờng trú từ 2 năm trở lên ở địa phƣơng đƣợc quy 

định tại điểm a, khoản này; 

e) Con đẻ của ngƣời hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, đƣợc Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh công nhận dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập 

do hậu qur của chất độc hóa học. 

3.2. Mức ƣu tiên 

Ngƣời dự tuyển thuộc đối tƣợng ƣu tiên quy định tại khoản 1 điều này (bao gồm cả ngƣời 

thuộc nhiều đối tƣợng ƣu tiên) đƣợc cộng cụ thể cho từng phƣơng thức và môn nhƣ sau:  

a) Cộng vào kết quả đánh giá năng lực ngoại ngữ 1,0 điểm (theo thang điểm 10) hoặc 

10,0 điểm (theo thang điểm 100) nếu không thuộc diện miễn thi ngoại ngữ theo quy định của 

Quy chế này.  

b) Đối hai môn trong tổ hợp xét tuyển: Cộng 0,25 điểm (theo thang điểm 4) cho một 

trong hai môn xét tuyển của ngành đào tạo mà thí sinh xét tuyển. 

5. Kế hoạch tuyển sinh và đào tạo:  

- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển: Trƣớc 17h00’ ngày 25/10/2021; 

- Thời gian học bổ sung kiến thức: Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp Nhà 

trƣờng sẽ tổ chức học bổ sung kiến thức vào thời điểm thích hợp. 

- Ngày công bố kết quả xét tuyển: Dự kiến 05/11/2021. 

Ghi chú: Trong trường hợp thí sinh đăng ký dự tuyển chưa đủ số lượng hoặc ảnh hưởng 

bởi các nguyên nhân khách quan khác, Hội đồng tuyển sinh Nhà trường sẽ xem xét và quyết định 

kéo dài thời gian thời gian thu hồ sơ, tổ chức xét tuyển nhưng không quá tháng 12/2021. 

- Lệ phí xét tuyển và học phí: 

+ Lệ phí đăng ký: 60.000 đồng/hồ sơ; Lệ phí xét tuyển: 360.000 đồng/thí sinh; 

+ Lệ phí học bổ sung kiến thức: Nhà trƣờng sẽ thông báo trƣớc khi thí sinh học bổ sung; 

+ Học phí: Theo quy định hiện hành của Nhà nƣớc; 

- Thời gian khai giảng: Dự kiến tháng 11/2021; 

- Hình thức đào tạo: Đƣợc thực hiện theo hình thức chính quy; 

6. Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm có: 

-  Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu đính kèm); 

- Giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học đối với thí sinh tốt nghiệp đại học năm 2021 hoặc 

Bằng tốt nghiệp đại học đối với thí sinh tốt nghiệp trƣớc năm 2021 (01 bản sao công chứng); 

- Bảng ghi kết quả học tập đại học hệ chính quy (01 bản sao công chứng); 

- Giấy chứng nhận ƣu tiên (nếu có); 



 

- Giấy khai sinh (01 bản sao công chứng); 

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe để học tập của bệnh viện đa khoa cấp quận 

(huyện) trở lên; 

-  02 ảnh 4x6 (chụp trong vòng 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ). 

7. Điều kiện xét tuyển và điểm trúng tuyển:  

7.1. Điều kiện xét tuyển: Trung bình cộng gia quyền của mỗi môn trong tổ hợp xét tuyển 

(theo bảng 3) phải đạt đạt từ 2,0 điểm trở lên theo thang điểm 4,0 (sau khi đã cộng điểm ưu 

tiên, nếu có).  

7.2. Điểm trúng tuyển đƣợc xác định bằng tổng điểm của môn cơ sở ngành và môn ngành 

theo độ dốc từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu. 

8. Địa chỉ liên hệ nộp hồ sơ: Phòng Tuyển sinh và Truyền thông 

-  Cơ sở Hà Nội:  

+ Nhà HA3, khu giảng đƣờng Trƣờng Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp - ngõ 

454, Phố Minh Khai, Phƣờng Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trƣng, TP. Hà Nội. 

+ Phòng 102 nhà HA8, khu giảng đƣờng Trƣờng Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công 

nghiệp - Số 218 Đƣờng Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội. 

- Cơ sở Nam Định: Tầng 1 nhà NA2, Trƣờng Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp - 

Số 353, Trần Hƣng Đạo, TP. Nam Định. 

- Hotline: 0962698288 

 - Website: www.uneti.edu.vn và www.tuyensinh.uneti.edu.vn  

 

Nơi gửi: 

- Website trƣờng;                
- Các đơn vị; 

- Các cơ quan, doanh nghiệp;  

- Lƣu VT, TS&TT. 

HIỆU TRƯỞNG - CHỦ TỊCH HĐTS 

 

 

(đã ký) 

 

 

TS. Trần Hoàng Long 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

http://www.uneti.edu.vn/
http://www.tuyensinh.uneti.edu.vn/


 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 

PHIẾU ĐKDT XÉT TUYỂN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2021 

Ngành: …………………………….. - Mã ngành: …………….. 

 

Kính gửi: HĐTS Trƣờng Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 

 

Tôi tên là (ghi họ và tên): ...................................................................  Giới tính:…… .................  

Ngày sinh: ………/………/……… Nơi sinh:  ........................................ Dân tộc: ……………….  

CMND:  ...............................  Ngày cấp: .....................................  Nơi cấp:  .................................  

Hộ khẩu thƣờng trú: (ghi rõ số nhà, đường, phường (xã), huyện (quận), tỉnh (thành phố)) 

 ......................................................................................................................................................  

Đơn vị công tác:  ..........................................................................................................................  

Địa chỉ nơi làm việc:… .......................  .............................................  ..........................................  

Điện thoại: ........................ ......Email:.. .............................................  ..........................................  

Địa chỉ liên lạc:………………………………………………….…………...….……… ......... ... 

....................................................................................................................................................... 

Thông tin văn bằng tốt nghiệp đại học:  

Ngành: ……………..………………………………..……… Mã ngành:………...……………. 

Hình thức đào tạo: .............................................................Xếp loại tốt nghiệp:………………... 

Năm tốt nghiệp:…………tại Trƣờng:…….. ……………………………………………………   

Đối tƣợng ƣu tiên:   có,     không,              

(Thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên phải có hồ sơ minh chứng kèm theo) 

Thông tin bằng cấp, chứng chỉ dùng để miễn xét tuyển môn Ngoại ngữ (hồ sơ minh chứng kèm 

theo) 

Bằng cấp hoặc chứng chỉ …………….……………………..  Số hiệu : .....................................  

Nơi cấp : ……………………………………………………   Ngày cấp : ..................................  

Kính đề nghị Hội đồng tuyển sinh cho phép tôi đƣợc đăng ký tham dự kỳ tuyển sinh 

trình độ thạc sĩ ngành …………………………………… năm 2021 của Nhà trƣờng. 

Tôi xin cam đoan chấp hành nghiêm chỉnh các quy chế, quy định về tuyển sinh và đào 

tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Nhà trƣờng. 

 …………………..….., ngày……tháng……năm 2021 

Thí sinh 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 


