
Page 1 of 2 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐH NAM CẦN THƠ                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
               

Số: 148 /TBTS-ĐHNCT                     Cần Thơ, ngày 28 tháng 11  năm 2022 

 

THÔNG BÁO 
Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2022 

 

 

1. NGÀNH TUYỂN SINH  

STT Ngành Mã ngành 
Chỉ 

tiêu 
Tổ chức học tập 

1 Quản trị kinh doanh 8340101 35 
- Học tập Thứ 7 và CN, có kết 

hợp trực tiếp và trực tuyến 

một số học phần. 

- Chương trình theo tiến độ 

24 tháng (4 học kỳ) có 60 

tín chỉ, đã bao gồm luận văn 

tốt nghiệp. 

2 Luật kinh tế 8380107 45 

3 Dược lý & Dược lâm sàng 8720205 50 

4 Kỹ thuật ô tô 8520130 35 

5 Công nghệ thông tin 8480201 35 

6 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 8810103 35 

2. ĐỐI TƯỢNG & ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN: 

a. Đã tốt nghiệp hoặc đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp các ngành phù hợp theo bản ghi 

điểm đại học (Phụ lục 1: Các học phần nền tảng và cần bổ sung của ngành tuyển sinh).  

b. Có năng lực ngoại ngữ1 từ bậc 3 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc (Phụ lục 2: 

bảng quy đổi tương đương cấp độ ngoại ngữ) hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 

ngành ngôn ngữ nước ngoài hoặc học tập toàn bộ bằng tiếng nước ngoài.  

c. Sinh viên đang học chương trình đào tạo đại học (hoặc tương đương trở lên tại trường 

đại học Nam Cần Thơ) có điểm trung bình tích lũy (đã bao gồm các học phần nền tảng) 

xếp loại khá trở lên được đăng ký học không quá 15 tín chỉ các học phần trình độ thạc sĩ 

nhằm tích lũy năng lực chuyên mô. 

3. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH: 

 Xét tuyển sinh theo kết quả học tập ở trình độ đại học hoặc tương đương.  

STT Ngành Xết tuyển theo điểm Ngoại ngữ Ghi chú 

1 QTKD  
Kinh tế học + Quản trị học + Điểm trung bình tích 

lũy ở đại học 
Thí sinh đạt 

ngoại ngữ 

tương đương 

bậc 3 trở lên  
(Trường tổ chức 

đánh giá năng lực 

ngoại ngữ đầu 

vào thạc sĩ)  

- Thí sinh 

đang học 

đại học 

được đăng 

ký học tự 

do không 

quá 15 tín 

chỉ của 

chương 

trình thạc sĩ 

tương ứng. 

2 QTDL 
  Tổng quan du lịch + Quản trị kinh doanh lữ 

hành + Điểm trung bình tích lũy ở đại học 

3 LKT 
Lý luận chung về NN&PL + Luật thương mại + 

Điểm trung bình tích lũy ở đại học 

4 
DL& 

DLS 

Dược lý + Dược lâm sàng + Điểm trung bình tích 

lũy ở đại học 

5 CNTT 
   Lập trình căn bản + Toán rời rạc 1                     

+ Điểm trung bình tích lũy ở đại học 

                                           
1 Văn bằng, chứng chỉ tương đương theo điều 3 của thông tư 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021 
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6 KTOT 
           Lý thuyết ô tô + Nguyên lý động cơ đốt 

trong + Điểm trung bình tích lũy ở đại học 

 Có xét công nhận tương đương kiến thức đã học với học phần xét tuyển. 

 Thí sinh đăng ký học chuyển đổi kiến thức (theo phụ lục 01) cần liên hệ sớm để được 

hướng dẫn chi tiết. 

 Thực hiện các chế độ giảm học phí tương tự như đối với sinh viên bậc đại học chính quy; 

Ưu đãi, giảm học phí đối với cựu sinh viên Nhà trường cho toàn khóa học. 

4. HỒ SƠ, LỆ PHÍ: 

4.1. Hồ sơ tuyển sinh và học tập:  
Tự in file tải từ website www.nctu.edu.vn. Không hoàn trả hồ sơ và lệ phí đã nộp. 

Thực hiện theo mẫu hồ sơ. Bản photo cần có chứng thực sao y. 

a. Phiếu đăng ký dự thi có dán ảnh. 

b. Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân; 

c. Bằng tốt nghiệp và bảng điểm quá trình học đại học;  

d. Bảng điểm bổ sung kiến thức (nếu có); 

e. Giấy xác nhận tương đương văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có) 

4.2. Lệ phí hồ sơ, ôn tập, dự thi và học bổ sung kiến thức: 
- Lệ phí tiếp nhận, xét tuyển sinh: 500.000 (năm trăm ngàn) vnđ/bộ hồ sơ 

- Ôn tập và dự đánh giá trình độ tiếng Anh: 1.100.000 (một triệu, một trăm ngàn) vnđ/bộ hồ sơ. 

- Học bổ sung kiến thức: 350.000 (ba trăm năm mươi ngàn) vnđ/ tín chỉ. 

5. THỜI GIAN DỰ KIẾN: (cập nhật tại website: www.nctu.edu.vn) 

- Tiếp nhận hồ sơ đến Thứ 7, ngày 31/12/2022  

- Học bổ sung kiến thức ngành: Hồ sơ riêng và theo hướng dẫn của Khoa ĐTTX. 

- Ôn tập và đánh giá năng lực ngoại ngữ: Thông báo cụ thể sau. 

6. ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI: 

Khoa Đào tạo thường xuyên – Phòng D1.03 – Trường ĐH Nam Cần Thơ, số 168, đường 

Nguyễn Văn Cừ (nối dài), P. An Bình, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.  

Điện thoại: (02923)79.88.79 – 0963.026.397 – 0906.44.11.55 

Email: daotaothuongxuyen@nctu.edu.vn - Website: www.nctu.edu.vn 

 

Nơi nhận:            HIỆU TRƯỞNG 
- HĐT (để báo cáo);         

- Website NCT, truyền thông công cộng: thông tin.           

- Các đơn vị thuộc Trường:T/hiện          (đã ký) 

-  Lưu: TC-HC, ĐTTX 

 

TS. Nguyễn Văn Quang 

 

 

http://www.nctu.edu.vn/
http://www.nctu.edu.vn/

