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I.ăTHÔNGăTINăTUY韻NăSINH 

1.1. Th運iăgianăthi.ăHìnhăth泳căđàoăt衣oăvàăth運iăgianăđàoăt衣o 
     1.1.1. Th運iăgiană thi: Theo thông báo c栄a A衣i h丑c Thái Nguyên (m厩i n<m tuy吋n sinh 2 đ嬰t vào 
tháng 4 và tháng 8 h茨ng n<m, thông tin chi ti院t xem t衣i www.SDH.tnu.edu.vn) 
     1.1.2.ăHìnhăth泳căđàoăt衣oăvàăth運iăgianăđàoăt衣o: Aào t衣o t壱p trung 2 n<m 
1.2.ăMônăthiătuy吋n 
      - Môn c挨 b違n: Khoa h丑c Tr ái A医t (thi vi院t) 
      - Môn ch栄 ch嘘t: C挨 s荏 qu違n lý tài nguyên và môiătr逢運ng (thi vi院t) 
      - Môn ngo衣i ng英: Ti院ngăAnh (thi vi院t, n瓜i dung t逢挨ng đ逢挨ng trình đ瓜 B) 
1.3.ăA嘘iăt逢嬰ngăd詠ăthi: Là công dân n逢噂c C瓜ng hòa xã h瓜i ch栄 ngh┄a Vi羽t Nam có đ栄 các đi隠u ki羽n 
quy đ鵜nh d逢噂i đây: 
     1.3.1. Ai隠uăki羽năv隠ăv<năb茨ng: Thí sinh ph違i có m瓜t trong các v<n b茨ng sau 
      - Có b茨ng t嘘t nghi羽p đ衣i h丑c ngành đúng/phù h嬰p: Qu違n lý tài nguyên và Môi tr逢運ng; Khoa h丑c 
môi tr逢運ng; Qu違n lý tài nguyên r瑛ng; Qu違n lý đ医t đai; A鵜a lý h丑c; A鵜a lý t詠 nhiên.  
      - Có b茨ng t嘘t nghi羽p đ衣i h丑c ngành g亥n v噂i chuyên ngành đ<ng kí d詠 thi (Khoa h丑c đ医t, Công 
ngh羽 k悦 thu壱t môi tr逢運ng, K悦 thu壱t môi tr逢運ng, Kinh t院 tài nguyên thiên nhiên, B違n đ欝 h丑c, S逢 ph衣m 
A鵜a lý, Ngành A鵜a ch医t h丑c, Ngành Khí t逢嬰ng h丑c, Ngành Th栄y v<n h丑c, Ngành H違i d逢挨ng h丑c, Sinh 
h丑c) đã h丑c b鰻 sung ki院n th泳c các môn h丑c (09 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. 
     1.3.2. Ai隠uăki羽năv隠ăthâmăniênăcôngătác: 
      - Thí sinh có b茨ng t嘘t nghi羽p đ衣i h丑c chính quy thu瓜c 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 m瓜t n<m kinh nghi羽m làm vi羽c trong l┄nh v詠c đ<ng ký d詠 
thi k吋 t瑛 khi t嘘t nghi羽p đ衣i h丑c (tính t瑛 ngày có quy院t đ鵜nh công nh壱n t嘘t nghi羽p) đ院n ngày n瓜p h欝 s挨 
d詠 thi. 
1.4.ăH欝ăs挨ăđ<ngăkýăd詠ătuy吋n.ăTh運iăgianăn瓜păh欝ăs挨: Nh壱n và n瓜p H欝 s挨 đ<ng ký 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 (theo thông báo s嘘 1027/TB-AHKH) 
      - 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) 
1.5.ăH丑căphí: H丑c viên cao h丑c n瓜p h丑c phí theo quy đ鵜nh t衣i Ngh鵜 đ鵜nh s嘘 86/2015/NA-CP ngày 
02/10/2015 c栄a Th栄 t逢噂ng Chính ph栄. 

II. THÔNGăTINăLIểNăH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 - A衣i h丑c 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: 02803 903398. Ho員c liên h羽 v噂i 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 0916 612 086 
2 TS. Ngô V<n Gi噂i Tr逢荏ng khoa Khoa KH Môi tr逢運ng và Trái A医t 0987343119 
3 TS. Hoàng Th鵜 Nhung Phó tr逢荏ng phòng Aào t衣o 01254045999 
4 TS. Ki隠u Qu嘘c L壱p  Tr逢荏ng BM Qu違n lý Tài nguyên và Môi tr逢運ng 0985281380 

http://www.sdh.tnu.edu.vn/


 


