
Tuyển sinh cao học kể từ năm 2012 

 

1. Đối tượng tuyển sinh 

Công dân Việt Nam và nước ngoài đã có bằng tốt nghiệp đại học có đủ sức khỏe học tập, không ở thời kỳ bị kỷ luật, 

truy cứu trách nhiệm hình sự  hay truy tố trong thời gian thi hành án. 

2. Điều kiện văn bằng 

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng và phù hợp (Danh mục liệt kê) với ngành đăng ký dự thi. 

- Có bằng tốt nghiệp đại học gần với chuyên ngành đăng ký dự thi phải học bổ sung kiến thức các môn học hay các 

học phần để có trình độ tương đương với bằng đại học ngành đúng trước khi dự thi. 

3. Hồ sơ dự tuyển bao gồm:  

a. Đơn xin dự tuyển (Theo mẫu)   

b. Sơ yếu lý lịch (Theo mẫu)   

c. Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm đại học (đối với các  
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Chính quy không 

tập trung 

02 năm  Triết học 

 Cơ sở văn hóa 

Việt Nam 

 Anh văn (B) 

Tháng 7 

Tháng 12 

Thạc sỹ 



đối tượng có bằng đại học thuộc khối ngành khoa học xã hội khác không nằm 

trong danh mục tên “Khối ngành gần”) 

d. Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ để học tập của bệnh viện đa khoa hoặc Trung tâm 

Giám định Y khoa cấp tỉnh 

 

e. Các giấy tờ hợp pháp xác nhận đối tượng ưu tiên (nếu có)  

f. 04 ảnh 4x6cm, ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm sinh và chuyên ngành đăng ký dự 

thi ở phía sau 

 

g. Hai phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ và số điện thoại người nhận trên bì (nếu 

nhờ chuyển thì ghi rõ “nhờ chuyển cho”kèm theo họ  tên và số điện thoại của thí 

sinh). 

 

 

4. Địa chỉ liên hệ, tiếp nhận hồ sơ, đăng ký học bổ sung kiến thức và ôn thi: 

Ms. Nguyễn Thị Thảo 

Phòng Khoa học Công nghệ và Đào tạo Sau Đại học, Trường Đại học Trà Vinh 

Điện thoại: 0743.855 246 (Ext: 111) - 0743.855 613 

Di động: 0939 089 829 

Email: nguyenthaogd04@gmail.com; nguyenthao@tvu.edu.vn 

Để có thêm thông tin, vui lòng truy cập website: http://khcn.tvu.edu.vn/

http://khcn.tvu.edu.vn/


DANH MỤC 

NGÀNH ĐÚNG, NGÀNH PHÙ HỢP, NGÀNH GẦN 

(Đính kèm Thông báo tuyển sinh số 445 /TB-ĐHTV ngày 23  tháng 4 năm 2012) 

Ngành đúng Ngành phù hợp Ngành gần 

1. Văn hóa học 

2. Văn hóa các dân tộc 

thiểu số Việt Nam  

      

1. Ngôn ngữ Khmer 

2. Văn hóa dân tộc  

3. Văn hóa Quần chúng 

4. Du lịch 

5. Lý luận Mỹ thuật, 

6. Lý luận nghệ thuật 

7.  Lý luận âm nhạc 

8. Lý luận sân khấu 

9.  Lý luận điện ảnh 

10. Ngữ văn 

11. Ngữ văn Việt Nam 

12. Ngữ văn nước ngoài 

13. Văn học 

14. Ngôn ngữ học 

15. Lịch sử 

16. Dân tộc học  

17. Nhân học 

18. Triết học 

19. Đông Phương học 

20. Đông Nam Á học 

21. Ngôn ngữ  

22. Văn hóa Phương Đông. 

1. Bảo tồn – Bảo tàng 

2.  Phát hành sách 

3. Thư viện Thông tin 

4. Báo chí học 

5. Chính trị học 

6. Xã hội học 

7. Địa lý  

8. Quản trị du lịch 

9. Quản trị du lịch, khách sạn  

10. Quản trị kinh doanh 

11. Sư phạm Văn 

12. Sư phạm Sử 

13. Luật học 

14. Tâm lý học 

15. Quản lý giáo dục 

16. Giáo dục học 

17. Lịch sử Đảng 

18. Xây dựng Đảng 

19.  Hành chính học. 

    Và các ngành khoa học xã hội khác (khi nộp hồ 

sơ sẽ đối chiếu bảng điểm với ngành đúng). 

 


