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THÔNG BÁO  
Điểm trúng tuyển thạc sĩ năm 2022 theo phương thức xét tuyển 

 

   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 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; 

Căn cứ Thông báo 334/TB-ĐHKTKTCN ngày 01/06/2022 của Hiệu trƣởng 

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

năm 2022. 

Căn cứ biên bản họp Hội đồng tuyển sinh thạc sĩ năm 2022 của Trƣờng Đại học 

Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp ngày 09 tháng 8 năm 2022. 

Hội đồng tuyển sinh thạc sĩ Trƣờng Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 

thông báo điểm trúng tuyển trình độ thạc sĩ tuyển sinh năm 2022 theo phƣơng thức xét 

tuyển nhƣ sau: 

 

TT Ngành tuyển sinh và đào tạo Mã ngành Điểm trúng tuyển Ghi chú 

1 Công nghệ thực phẩm 8540101 13.00  

2 Kỹ thuật Điện 8520201 13.00  

3 Kế toán 8340301 13.00  

Ghi chú:  

- Danh sách thí sinh trúng tuyển xem tại website: www.tuyensinh.uneti.edu.vn; 

- Nhà trƣờng dƣ kiến thời gian làm thủ tục nhập học vào ngày 30/08/2022 theo 

hƣớng dẫn trong Giấy báo trúng tuyển và nhập học. 

Trân trọng thông báo! 

 

 

Nơi gửi: 

- Bộ GD&ĐT, Bộ CT để b/c, 

- Website trƣờng,    

- Lƣu VT, TS&TT. 

HIỆU TRƯỞNG - CHỦ TỊCH HĐTS 

 

                            

(đã ký) 

 

                 

              TS. Trần Hoàng Long 

tel:15/5/2014
http://www.tuyensinh.uneti.edu.vn/

