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THÔNG BÁO TUYỂN SINH THẠC SĨ 

Ngành Khoa học máy tính, Ngôn ngữ anh, Quản lý giáo dục 

 (Lớp liên kết với Đại học Quy Nhơn) 

Trường Đại học Yersin Đà Lạt liên kết với Trường Đại học Quy Nhơn tuyển sinh 
trình độ Thạc sĩ với chuyên ngành Khoa học máy tính, Ngôn ngữ anh và Quản lý giáo 
dục cụ thể như sau: 

I. ĐIỀU KIỆN DỰ THI. 

1.  Về văn bằng  

-   Đã tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với ngành/chuyên ngành đăng ký 

dự thi. 

-   Đã tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành/chuyên ngành (ngoài trừ nghành Quản lý 

giáo dục) đăng ký dự thi và đã  học bổ sung kiến thức theo quy định. 

2. Về kinh nghiệm công tác:  

a) Đối với chuyên ngành Quản lý giáo dục 

- Người có bằng đại học ngành đúng, ngành phù hợp với chuyên ngành Quản lý giáo 

dục được tham dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học. 

- Người có bằng đại học thuộc ngành gần phải có ít nhất 01 năm kinh nghiệm công tác; 

đối với người có bằng đại học ngành khác phải có ít nhất 02 năm kinh nghiệm công tác 

trong lĩnh vực giáo dục đào tạo. 

 b) Đối với chuyên ngành khác: Không yêu cầu về kinh nghiệm công tác. 

3.  Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ hình thức cảnh cáo 

trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan quản lý nhân sự nơi thí 

sinh đang công tác hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú của thí sinh xác nhận. 

4. Có đủ sức khoẻ để học tập. 

5. Nộp hồ sơ, lệ phí dự thi đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo và của Hội đồng Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Trường Đại học Quy Nhơn. 

6. Về kết quả học bổ sung kiến thức: Đối với các thí sinh dự thi thuộc đối tượng  phải 

học bổ sung kiến thức, thí sinh đăng ký học bổ sung kiến thức tại Trường Đại học Quy 

Nhơn hoặc các cơ sở đào tạo khác và có bảng điểm môn học trước khi dự thi cao học  

II.  HÌNH THỨC, THỜI GIAN ĐÀO TẠO 

1.1. Hình thức và thời gian đào tạo 

-  Hình thức đào tạo:  Chính quy tập trung; 

- Thời gian đào tạo: 02 năm học.  

1.2. Địa điểm đào tạo: Tại Trường Đại học Quy Nhơn, trong đó có một số học phần tổ 

chức đào tạo tại Trường Đại học Yersin Đà Lạt. 

 

 



III. CHUYÊN NGHÀNH, CHỈ TIÊU VÀ CÁC MÔN DỰ THI  

TT Tên chuyên ngành 

Các môn thi tuyển sinh 

Chỉ 
tiêu 

Môn 

ngoại ngữ 

Môn 

chủ chốt của ngành 

Môn 

chuyên ngành 

1 Khoa học máy tính Tiếng Anh Toán rời rạc Tin học cơ sở 20  

2 Ngôn ngữ Anh Tiếng Anh 
Kỹ năng thực hành 

tiếng Anh 
Ngôn ngữ Anh 

20 

3 Quản lý giáo dục Tiếng Anh Giáo dục học 
Khoa học quản lý 

giáo dục 
20 

 IV. HỒ SƠ XÉT TUYỂN 

1. 01 Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu của Trường Đại học Quy Nhơn); 

2. 01 bản sao có công chứng các giấy tờ sau:  

- Bằng và bảng điểm tốt nghiệp đại học;  

- Bằng và bảng điểm tốt nghiệp cao đẳng (nếu có);  

- Bằng và bảng điểm đại học hoặc chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có); 

- Chứng chỉ  bổ sung kiến thức (nếu có); 

- Giấy xác nhận kinh nghiệm công tác chuyên môn (đối với thí sinh dự thi  chuyên 

ngành Quản lý giáo dục); 

- Các loại giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên (nếu có); 

3. Sơ yếu lý lịch (theo mẫu của Trường Đại học Quy Nhơn) có thời hạn không quá 03 

tháng tính đến ngày nộp hồ sơ thi, được xác nhận bởi thủ trưởng cơ quan quản lý nhân 

sự  hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú của thí sinh; 

4. 01 giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập của bệnh viện đa khoa có thời hạn không 

quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự thi; 

5. 03  ảnh màu cỡ  3 x 4 (ghi rõ họ tên, ngày sinh,nơi sinh của thí sinh vào mặt sau ảnh); 

6. 02 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên hệ của thí sinh;   

7. Giấy chứng nhận của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về các văn bằng tốt nghiệp do các cơ sở đào tạo đại học nước ngoài cấp. 

 V. LỆ PHÍ VÀ CÁC KHOẢN THU 

Lệ phí dự thi 420,000đ/ 01 hồ sơ  đăng ký dự thi. 

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1.  Thời gian nhận hồ sơ và lệ phí dự thi 

-  Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 30/11/2018. 

-  Thời gian tổ chức ôn tập: Từ ngày 16/11/2018 đến ngày 09/12/2018 (học vào các ngày 

thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần).       

-  Thời gian tổ chức thi tuyển: Dự kiến vào các ngày 15, 16/12/2018 (Thứ Bảy và Chủ 

Nhật) 

 

 

 



2. Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ: 

  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

Phòng Tuyển sinh và Truyền thông 

27 Tôn Thất Tùng, phường 8, Tp. Đà Lạt 

Website: http://www.yersin.edu.vn  

Facebook: http://www.facebook.com/YersinUniversity  

Email: tuyensinh@yersin.edu.vn  

Hotline: 0981 30 91 90 (Cô Hoa) 

 

Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu (để biết), 
- Các đơn vị liên quan và thí sinh; 
- Lưu: VT, P. TS&TT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

TS. Phạm Đình Trung 

 

 

 


