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Số: 62/TB-DSG-SĐH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2017

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
ĐỢT 1 NĂM 2017
Kính gởi: ...........................................................................................................
Căn cứ Quy chế tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ được ban hành theo Thông tư
15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Quy định
về tổ chức và quản lý đào tạo thạc sĩ của trường Đại học Công nghệ Sài Gòn số 192/QĐDSG-SĐH ngày 14 tháng 10 năm 2014;
Căn cứ thông báo số 136/TB-BGDĐT ngày 07 tháng 03 năm 2017 của Bộ Giáo dục &
Đào tạo về việc xác định và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017;
Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn trân trọng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ
thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm Đợt 1 năm 2017 như sau:
I. Thời gian thi; hình thức đào tạo và thời gian đào tạo:
 Thời gian thi: Thứ bảy, ngày 30/09/2017 và Chủ nhật, ngày 01/10/2017.
 Hình thức đào tạo: Tập trung chính quy.
 Thời gian đào tạo: 1,5 năm.
II. Môn thi và chỉ tiêu tuyển sinh:
Chuyên ngành
đào tạo

Môn thi tuyển
Mã số

Cơ bản

Công nghệ Thực phẩm 60540101 Toán cao cấp

Cơ sở

Ngoại ngữ

Hóa học – Hóa
sinh thực phẩm

Tiếng Anh

Chỉ tiêu

35

❖ Điều kiện miễn thi môn tiếng Anh:
 Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành tiếng Anh;
 Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian tại nước
ngoài mà ngôn ngữ dùng trong đào tạo là tiếng Anh, được Cục Khảo thí và Kiểm định
chất lượng giáo dục – Bộ Giáo dục & Đào tạo công nhận văn bằng;
 Có bằng tốt nghiệp đại học các chương trình đào tạo trong nước mà ngôn ngữ dùng
trong toàn bộ chương trình đào tạo là tiếng Anh không qua phiên dịch;
 Có chứng chỉ TOEFL ITP 450, CBT 133, iBT 45; TOEIC 450; IELTS 4.5;
Preliminary PET; BEC Business Preliminary; BULATS 40 hoặc VNU-EPT 201 trở
lên trong thời hạn 2 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày nộp hồ sơ.
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1. Đối tượng và điều kiện dự thi:
Người dự thi cần đáp ứng một số điều kiện sau:
1.1 Về văn bằng:
 Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Công nghệ Thực phẩm.
 Có bằng tốt nghiệp đại học các ngành Công nghệ Sau thu hoạch, Công nghệ Chế
biến Thủy sản và đã học bổ sung kiến thức 3 môn (6 tín chỉ) như sau:
Môn học chuyển đổi

STT

Số tín chỉ

1

Hóa học – Hóa sinh thực phẩm

02

2

Vi sinh thực phẩm

02

3

Công nghệ chế biến thực phẩm

02

Tổng cộng

06

Ghi chú: Người có bằng tốt nghiệp đại học theo các chương trình đào tạo liên kết của
Cơ sở đào tạo trong nước với nước ngoài (bằng tốt nghiệp do trường nước ngoài cấp)
ngoài các điều kiện nêu trên phải có giấy chứng nhận về văn bằng tốt nghiệp của Cục
Khảo thí và Kiểm định chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo.
1.2 Điều kiện khác:
 Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo
trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan quản lý nhân sự nơi
đang làm việc hoặc chính quyền địa phương cư trú xác nhận.
 Có đủ sức khỏe để học tập.
 Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của Thông báo này.
2. Đối tượng và chính sách ưu tiên:
2.1 Đối tượng ưu tiên
a) Người có thời gian 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 (KV1) trong Quy chế
tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh
phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan,
tổ chức có thẩm quyền;
b) Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;
c) Con liệt sĩ;
d) Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động;
e) Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được
quy định là Khu vực 1 (KV1);
f) Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá 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.
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2.2 Mức ưu tiên
Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên (bao gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu
tiên) được cộng vào kết quả thi 10 (mười) điểm cho môn ngoại ngữ (thang điểm 100).
Nếu thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ, cộng 1 (một) điểm (thang điểm 10) cho một
trong hai môn thi do Hiệu trưởng Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn quy định.
Ghi chú: Mọi trường hợp bổ sung hồ sơ đối tượng ưu tiên sau ngày thi tuyển đều
không được chấp nhận.
3. Hồ sơ dự tuyển:
 Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu);
 Sơ yếu lý lịch (theo mẫu có đóng dấu giáp lai ảnh);
 Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp đại học;
 Bản sao công chứng Bảng điểm Đại học;
 Bản sao công chứng Giấy chứng nhận bổ sung kiến thức (nếu có);
 Bản sao công chứng các giấy tờ chứng minh đối tượng ưu tiên (nếu có);
 Bản sao công chứng văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có);
 Bản sao công chứng Giấy xác nhận văn bằng tương đương của Cục khảo thí và
Kiểm định chất lượng giáo dục đối với trường hợp văn bằng tốt nghiệp đại học do cơ
sở giáo dục nước ngoài cấp (nếu có);
 Giấy chứng nhận sức khỏe của bệnh viện cấp Quận/Huyện trở lên (có hạn trong
vòng 6 tháng);
 04 hình 3x4 (chụp trong vòng 6 tháng, ghi rõ họ tên - ngày sinh - nơi sinh);
 02 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ của thí sinh.
III. Phát hành hồ sơ, nhận hồ sơ và lệ phí:
1. Phát hành và nhận hồ sơ:
Từ ngày ra thông báo đến ngày 9 tháng 9 năm 2017.
2. Lệ phí:
 Phí hồ sơ: 60.000 VNĐ/hồ sơ.
 Phí dự thi (3 môn): 360.000 VNĐ/thí sinh (120.000VNĐ/môn/thí sinh).
IV. Thời gian nhận giấy báo dự thi, công bố kết quả:
 Thời gian phát giấy báo dự thi: Từ ngày 18 tháng 9 đến ngày 25 tháng 9 năm 2017.
 Thời gian công bố kết quả (dự kiến): Ngày 16 tháng 10 năm 2017.
 Thời gian nhập học (dự kiến): Ngày 20 tháng 11 năm 2017.
V. Tổ chức học bổ sung kiến thức và ôn thi:
 Đăng ký học bổ sung kiến thức và ôn thi: từ ngày ra thông báo đến ngày 15 tháng
07 năm 2017.
 Học phí học bổ sung kiến thức: 600.000 VNĐ/môn.
 Học phí ôn tập môn cơ sở và tiếng Anh: 600.000 VNĐ/môn.
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 Học phí ôn tập môn cơ bản (toán cao cấp): 900.000 VNĐ.
 Thời gian học bổ sung kiến thức: Từ ngày 17 tháng 7 năm 2017 đến ngày 10 tháng
9 năm 2017 (học ngoài giờ hành chính).
 Thời gian ôn tập: Từ ngày 17 tháng 07 năm 2017 đến ngày 10 tháng 9 năm 2017
(học ngoài giờ hành chính).
VI. Liên hệ:
Phòng Quản lý Khoa học & Sau Đại học (Phòng A207), Trường Đại học Công Nghệ
Sài Gòn.
 Địa chỉ: 180 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, TP.Hồ Chí Minh.
 Điện thoại: 08.38.505.520 – 206. Hotline: 08.3850.8870
 Website: www.stu.edu.vn.
 Email: sdh@stu.edu.vn.
Nơi nhận:

-

Như kính gởi;
Bộ GD&ĐT (để báo cáo);
TT HĐQT (để báo cáo);
Các cơ sở giáo dục đại học;
Website STU;
Lưu QLKH&SĐH, HCQT.

HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)

PGS. TS. CAO HÀO THI
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