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Tên chuyên ngành: Công ngh羽 sinh h丑c,        Mãăs嘘: 60 42 02 01 
Tên ngành: Sinh h丑c                                        B壱căđàoăt衣o:ăTh衣c s┄ 
Tênăv<năb茨ng:ăTh衣c s┄ Sinh h丑c 泳ng d映ng  
A挨năv鵜ăđàoăt衣o:ăTr逢運ng A衣i h丑c Khoa h丑c – A衣i h丑c Thái Nguyên 

I. THỌNGăTINăTUY韻NăSINH 
1.1.ăTh運iăgianăthi,ăhìnhăth泳căthiăvàăth運iăgianăđàoăt衣o 

1.1.1. Thぜi gian thi: Theo thông báo c栄a A衣i h丑c Thái Nguyên (M厩i n<m tuy吋n sinh 
hai đ嬰t vào tháng 3 và tháng 8, thông tin chi ti院t xem t衣i www.sdh.tnu.edu.vn ) 

1.1.2. Hình thとc đào tＴo và thぜi gian đào tＴo: Chính quy, đào t衣o t壱p trung 2 n<m 
1.2.ăMônăthiătuy吋n 

- Môn c挨 b違n: Toán cao c医p th嘘ng kê 
- Môn ch栄 ch嘘t: Sinh h丑c phân t穎 
- Môn Ngo衣i ng英: Ti院ng Anh  

1.3. Ai隠uăki羽năd詠ăthi: 
* Aiｚu kiうn vｚ v<n bｊng: 
- Có b茨ng t嘘t nghi羽p đ衣i h丑c ngành đúng/phù h嬰p: Sinh h丑c, S逢 ph衣m Sinh h丑c, Sinh-

KTNN, Công ngh羽 Sinh h丑c, Sinh h丑c 泳ng d映ng, Công ngh羽 Sinh h丑c trong nông 
nghi羽p/trong Y D逢嬰c.  

- Có b茨ng t嘘t nghi羽p đ衣i h丑c ngành g亥n (Nông h丑c; Phát tri吋n nông thôn; Môi tr逢運ng; 
Tr欝ng tr丑t; Ch<n nuôi; Th栄y s違n; Ch院 bi院n th詠c ph育m; Y h丑c đa khoa; Xét nghi羽m y h丑c; 
Ai隠u d逢叡ng), đã h丑c b鰻 sung ki院n th泳c các môn h丑c (12 tín ch雨) đ吋 có trình đ瓜 t逢挨ng đ逢挨ng 
v噂i b茨ng t嘘t nghi羽p đ衣i h丑c ngành đúng . 

* Aiｚu kiうn vｚ thâm niên công tác:  
- Thí sinh có b茨ng t嘘t nghi羽p đ衣i h丑c (TNAH) chính quy ngành đúng/phù h嬰p đ衣t đi吋m 

trung bình chung h丑c t壱p ≥ 2,2 (thang đi吋m 4) ho員c  ≥ 6,5 (thang đi吋m 10); ho員c b茨ng TNAH 
v瑛a làm v瑛a h丑c, v<n b茨ng hai ngành đúng/phù h嬰p đ衣t đi吋m trung bình chung h丑c t壱p toàn 
khóa ≥ 6,5 đ逢嬰c d詠 thi ngay sau khi t嘘t nghi羽p đ衣i h丑c. 

 - Nh英ng tr逢運ng h嬰p khác ph違i có ít nh医t 01 n<m kinh nghi羽m làm vi羽c trong l┄nh v詠c 
đ<ng kí d詠 thi tính t瑛 ngày có quy院t đ鵜nh công nh壱n TNAH đ院n ngày n瓜p h欝 s挨 d詠 thi. 
1.4.ăH欝ăs挨ăđ<ngăkíăd詠ătuy吋n 
 Nh壱n và n瓜p h欝 s挨 đ<ng kí d詠 tuy吋n t衣i Phòng Aào t衣o – Tr逢運ng A衣i h丑c Khoa h丑c- 
A衣i h丑c Thái Nguyên 
 - Tuy吋n sinh đ嬰t 1: N瓜p h欝 s挨 t瑛 15/11/2016 đ院n 10/3/2017. 
 - Tuy吋n sinh đ嬰t 2: N瓜p h欝 s挨 t瑛 20/6/2017 đ院n 09/8/2017 (d詠 ki院n). 
II.ăTHỌNGăTINăLIểNăH烏 

Liên h羽 mua/n瓜p h欝 s挨 và ôn t壱p t衣i Tr逢運ng A衣i h丑c Khoa h丑c - AH Thái Nguyên. A鵜a 
ch雨: Ph逢運ng Tân Th鵜nh, Thành ph嘘 Thái Nguyên. Ai羽n tho衣i: 02803903398. Ho員c liên h羽 các 
cá nhân sau: 

Stt H丑ăvàătên Ch泳căv映/nhi羽măv映 Ai羽nătho衣i 

1 PGS.TS. Tr鵜nh Thanh H違i Tr逢荏ng phòng Aào t衣o 0916612086 

2 TS. Hoàng Th鵜 Thu Y院n Phó Tr逢荏ng khoa Khoa h丑c s詠 s嘘ng 0982752153 

3 TS. Hoàng Th鵜 Nhung Phó Tr逢荏ng phòng Aào t衣o 01254045999 

4 TS. V┡ Th鵜 Lan Tr嬰 lí đào t衣o SAH khoa KHSS 0914504250 
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