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Căn cứ thông báo số 1543/TB - ĐHH ngày 13 tháng 11 năm 2018 của Giám đốc Đại học
Huế về việc tuyển sinh Cao học lần 1 năm 2019 của Đại học Huế. Được sự đồng ý của Bộ Gi
PHÂN!
& Đào tạo, Giám đốc Đại học Huế, Phân hiệu Đại học Huể tại Quảng Trị Phối họp với Trư
•Ạl HỌ<
TẠ» i
Đại học Thủy Lợi cùng các trường thành viên của Đại học Huế tuyển sinh Cao học đợt 1
quản

2019 với nhiều chuyên ngành khác nhau nhằm mang đến sự phù hợp cho nhu cầu từng học vi
tạo điều kiện hỗ trợ về thời gian cho cán bộ, công chức tham gia học tập cụ thể như sau:
I. CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

Ngành

TT

Môn dự thi

Hình thức và thời gian tạo, mức học
phí dự kiến
- Thời gian đào tạo: 1,5 năm

Trưcmg liên
kết đào tạo

1. Tổ chức và
QLXD

1

Quản lý xây dựng

Chương
trình
đào
tạo:
http://www.hul.edu.vn/chuong2. Kinh tế xây
trinh-dao-tao-sdh.html
dựng
(kế cả thời gian làm luận văn tốt
3. Tiếng Anh
nghiệp)
- Thời gian đào tạo: 1,5 năm

2

Kinh tế xây dựng

Trường Đại
học Thủv
lợi

1. Kinh tế xây
Chương
trình
đào
tạo:
dim g
http ://WWW.hul.edu.vn/chuong2. Quản lý dụ’ án trinh-dao-tao- sdh .html
3. Tiếng Anh

(kế cả thời gian làm luận văn tôt
nghiệp)
- Thời gian đào tạo: 2 năm

1. Lý luận NN
và PL
Luật kinh tế

3

2. Luật
mại

thương

3. Tiếng Anh
Quản trị kin]] doanh
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1

1. Quăn trị học

Chương

trình

đào

tạo:

http://www.hul.edu.vn/chuongtrinh-dao-tao-sdh.html

Trường Đại
học Luật
Huế.

(kế cả thời gian làm luận văn tốt
nghiệp).
1 - Thời gian đào tạo: 2 năm (kể cả Trường Đai
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Ngành

Môn dự thi

1ỉ
phí dự kiến
thời gian làm Luận văn TN)
I Quản lý kinh tế
2.
Kinh tế vi mô
1
Chương
trình
đào
Quản lý dịch vụ du 3. Tiếng Anh
http://sdh.hce.edu.vn/
lịch bền vững

7

Triết học

8

Khoa học
trường

môi

- Thời gian đào tạo: 2 năm ( kể cả

2. Môn chuyên
ngành

thời gian làm luận văn tổt nghiệp).

Khoa học máy tính

10

Quản lý tài nguyên 3. Tiếng Anh
và môi trường
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Quản lý đât đai
Lâm học
triển

1. Môn cơ sở

2. Môn chuyên
nông ngành
3. Tiếng Anh
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Phát
thôn

14

Quản Lý giáo dục

15

Giáo dục học (Giáo
dục tiểu học)

16

LL & pp dạy học
bộ môn Vật Lý

17

LL & pp dạy học
bộ môn Toán

1. Môn cơ sở

18

LL & pp dạy học 2. Môn chuyên
ngành
bộ môn Lịch Sử

19

LL & pp dạy học 3. Tiếng Anh
bộ môn Hóa học

20

LL & pp dạy học
bộ môn Sinh học

21

LL & pp dạy học
bộ môn Địa lý

22

Lý luận Văn học

23

Trường liên

kết đào tạo
học kinh tế
tạo: Huế.

1. Môn cơ sở

9
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Hình thức và thời gian tạo, mức học

Trường Đại
học
khoa
học Huê

- Chương trình đào tạo:
dtsdh.hueíãhusc.edu.vn

- Thời gian đào tạo: 2 năm ( kể cả thời
gian làm luận văn tốt nghiệp)

Trường Đại
học nông
lâm Huế

- Thời gian đào tạo: 2 năm ( kể cả
thời gian làm luận văn tốt nghiệp).
- Chương trình đào
tạo:http://www.dhsphue.edu.vn

Đại học sư
phạm Huế

LL & pp dạy học 1. Môn cơ sở
- Thời gian đào tạo: 2 năm ( kể cả Trường Đại
học Ngoại
bộ môn Tiếng Anh 2. Môn chuyên thời gian làm luận văn tốt nghiệp).
ngữ Huế
ngành
Chương
trình
đào
3. Tiếng Anh

tạo:http://hucfl.edu.vn

II. CHƯƠNG TRÌNH, THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC ĐÀO TẠO
1. Chương trình đào tạo: Theo định hướng nghiên cứu và ứng dụng
2. Hình thức đào tạo: Đào tạo theo học chế tín chỉ
2

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIÊM
1. Thòi gian nhận hồ sơ: Từ ngày thông bác đến hết ngày 26/02/2019
2. Thòi gian thi (dự kiến); 30 - 31/3/2019
3. Địa điểm phát hành và thu nhận hồ SO' dự thi: Phòng Đào tạo - KHCN, Phân hiệu
Đại học Huế tại Quảng Trị
* Liên hệ: Mọi chi tiết xin liên hệ tại Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị.
Địa chỉ: Đưòng Điện Biên Phủ, Đông Hà, Quảng Trị.
Website: http://qtb.hueuni.edu.vn
Điện thoại: 0233.3560661 (Phòng Đào tạo - KHCN)
Di động: 0945.373.215 (cô Mai)
Phân hiệu cam kết hỗ trợ, tạo mọi điều kiện tối đa về học tập, sinh hoạt để đảm bảo kết
quả tốt nhất cho các anh chị học viên.
Kính mong quý cơ quan thông báo rộng rãi đến tất cả các CBCC, v c thuộc quý cơ quan
quản lv có nhu cầu được biết để đăng ký lảm thủ tục thi tuyển, tạo điều kiện hỗ trợ ặ ^ h â n
hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị hoàn thành tốt công việc của mình.
Xin chân thành cám ơn!
Lưu ỷ :
- Phân hiệu có Phòng khách đầy đủ tiện nghi (có tắm nóng lạnh, wifi miễn phí)
an ninh đảm bảo đê các học viên có nhu câu ở lại trong các ngày học.
- Thời gian học vào tối thứ 6 và ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần.
Noi nhận:
- Như trên.
- Các Phòng, Khoa, BM.
- Lưu VT.
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