
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ AN GIANG 

 

Số:1960/TB-CĐN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

An Giang, ngày 14 tháng 9 năm 2022 

THÔNG BÁO 

Về việc nhận hồ sơ tuyển sinh cao học 

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế phối hợp với Trường Cao đẳng nghề An 

Giang thông báo nhận hồ sơ tuyển sinh cao học, đợt 2 năm 2022 như sau: 

I. Ngành tuyển sinh: Quản lí giáo dục. 

II. Hình thức và thời gian đào tạo 

1. Chương trình đào tạo: Theo định hướng nghiên cứu hoặc ứng dụng. 

2. Thời gian đào tạo: Từ 1,5 năm đến 2,0 năm tùy theo chương trình của ngành 

đào tạo. 

3. Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung. 

III. Thời gian và địa điểm thu nhận hồ sơ xét tuyển: 

1. Thời gian thu nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo tuyển sinh đến hết ngày 

01/10/2022. 

2. Lịch thi xét tuyển:  

- Sơ tuyển cấp trường: từ ngày 10/10/2022. 

- Xét tuyển cấp đại học Huế 17/10/2022. 

3. Địa điểm thu nhận hồ sơ: 

Phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học, Trường Cao đẳng nghề An Giang, 841 

Trần Hưng Đạo, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang; Số điện 

thoại 02963.855.009.  

Cán bộ tư vấn: Cô Nguyễn Thị Kim Hoàng, số điện thoại 0985102032. 

IV. Lệ phí tuyển sinh: 

1. Lệ phí xử lý hồ sơ: 200.000 đồng / hồ sơ; 

2. Lệ phí sơ tuyển: 300.000 đồng / thí sinh; 

3. Lệ phí xét tuyển: 700.000 đồng / thí sinh; 

V. Lớp bổ sung kiến thức chuyên ngành Quản lí Giáo dục 

1. Điều kiện dự học: 

a) Về văn bằng: người học nếu có bằng tốt nghiệp đại học không phải ngành đúng 

với ngành Quản lí giáo dục phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi. 

b) Về kinh nghiệm công tác: Người học phải công tác trong lĩnh vực giảng dạy 

hoặc quản lí giáo dục. 

2. Các môn bổ túc kiến thức: 

- Những vấn đề chung của giáo dục học (3 tín chỉ). 
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- Lý luận giáo dục và lý luận quản lý giáo dục (4 tín chỉ). 

- Những vấn đề chung của Tâm lý học (4 tín chỉ). 

- Nhập môn tâm lý học quản lý (3 tín chỉ). 

3. Hồ sơ đăng ký lớp học 

- Đơn xin học (theo mẫu). 

- Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp đại học. 

- Giấy xác nhận quá trình công tác hoặc giấy xác nhận là cán bộ tạo nguồn quản lý 

giáo dục. 

4. Thời gian học: Từ ngày 05/09/2022 đến ngày 05/10/2022.  

5. Kinh phí học: 5.000.000 đồng / người / khóa học cho lớp từ 25 người trở lên. 

VI. Phương thức tuyển sinh và điều kiện dự tuyển: 

1. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển. 

2. Điều kiện dự tuyển: 

2.1. Điều kiện ngoại ngữ: 

Người dự tuyển phải đáp ứng được yêu cầu về trình độ ngoại ngữ sau đây: 

a) Bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài hoặc bằng tốt 

nghiệp đại học trở lên có chương trình đào tạo được thực hiện chủ yếu bằng tiếng nước 

ngoài hoặc bằng tốt nghiệp đại học do cơ sở nước ngoài cấp đã được Cục Quản lý chất 

lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận; 

b) Bằng tốt nghiệp đại học do các đơn vị thành viên và thuộc Đại học Huế cấp 

trong thời hạn 02 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển mà chuẩn đầu ra của 

chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu ngoại ngữ Bậc 3 trở lên theo khung năng lực ngoại 

ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; 

c) Các văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ tương đương Bậc 3 trở lên theo Khung 

năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được cấp bởi các đơn vị đã được Bộ Giáo 

dục và Đào tạo công nhận đủ điều kiện tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo 

Thông báo số 138/TB-QLCL ngày 08/02/2021 của Cục Quản lí chất lượng – Bộ Giáo dục 

và đào tạo hoặc các chứng chỉ tương đương khác quy định tại Phụ lục III của Quy chế 

tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sỹ tại Đại học Huế. 

- Người dự tuyển chưa đáp ứng được yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, đăng ký tại 

Phòng Đào tạo Sau đại học (điện thoại 0234.3898746 hoặc 0234.3824234), Trường sẽ tổ 

chức đánh giá năng lực ngoại ngữ trước khi xét tuyển (sẽ thông báo cụ thể sau). 

2.2. Điều kiện văn bằng đại học: 

Người dự tuyển phải đáp ứng được yêu cầu về văn bằng đại học sau đây: 

a) Có bằng tốt nghiệp đại học do các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam cấp. Đối 

với bằng tốt nghiệp đại học do cơ sở nước ngoài cấp thì phải có văn bản thẩm định và 

công nhận văn bằng của Cục Quản lí chất lượng – Bộ Giáo dục và đào tạo; 
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b) Trường hợp bằng tốt nghiệp đại học là ngành gần hoặc khác với ngành đăng ký 

dự tuyển trình độ thạc sĩ, người dự tuyển phải hoàn thành bổ sung kiến thức theo quy 

định tại Điều 8 của Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sỹ tại Đại học Huế;  

2.3. Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỹ luật từ mức cảnh 

cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự. 

2.4. Có đủ sức khỏe đề học tập theo quy định. 

2.5. Nộp hồ sơ đầy đủ và đúng thời hạn. 

VII. Đối tượng và chính sách ưu tiên trong tuyển sinh: 

1. Đối tượng: 

Người dự tuyển thuộc đối tượng ưu tiên khi đáp ứng một trong các điều kiện sau: 

1.1. Người đang công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ 

sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển 

sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành.  

1.2. Thương binh, người được hưởng chính sách như thương binh. 

1.3. Con liệt sĩ. 

1.4. Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động. 

1.5. Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ hai năm trở lên ở địa phương 

được quy định là Khu vực 1. 

1.6. Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, được Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh 

hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hóa học. 

2. Chính sách 

Người dự tuyển thuộc đối tượng ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều 10 của Quy chế 

tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ tại Đại học Huế (bao gồm cả người thuộc nhiều đối 

tượng ưu tiên) được tính điểm đối tượng ưu tiênn là 01 điềm. 

VIII. Hồ sơ đăng ký dự tuyển: 

1. Đơn xin dự tuyển (theo mẫu). 

2. Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm đại học nếu văn bằng không 

ghi loại tốt nghiệp. 

3. Bản sao có công chứng văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có).  

4. Các giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có) được xác nhận của cấp có 

thẩm quyền. Các giấy tờ này chỉ được bổ sung trước khi hội đồng tuyển sinh sau đại học 

duyệt danh sách dự thi chính thức. 

5. Sơ yếu lý lịch được cơ quan quản lý nhân sự nơi người dự tuyển đang làm việc 

hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận. 

6. Công văn giới thiệu dự tuyển của Thủ trưởng đơn vị cơ quan quản lý nhân sự 

đối với những người đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước và 

ngoài nhà nước. 
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7. Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập của một bệnh viện đa khoa hoặc phòng 

khám tương đương cấp Huyện trở lên.  

 8. Bản sao có công chứng các quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm hoặc hợp 

đồng lao động dài hạn chờ tuyển dụng để chứng nhận thời gian kinh nghiệm công tác 

chuyên môn. 

9. Bản photocopy các bài báo nghiên cứu khoa học (nếu có). 

Tất cả các giấy tờ trên được đựng trong túi hồ sơ (cỡ 32 x 26 cm). 

Mọi chi tiết xin liên hệ: 

Phòng Đào tạo Sau đại học, trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế  

Địa chỉ: 34 Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Điện thoại 0234.3898746 hoặc 0234.3824234./. 

Nơi nhận:  

- BGH; 

- Phòng, khoa; 

- Đăng website; 

- Lưu: VT, ĐTNCKH. 

 

KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Nguyễn Hùng Cường 
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