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THÔNG BÁO 
Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ Đợt 1 năm 2021 

 

Kính gửi: Quý Cơ quan, Đơn vị, Doanh nghiệp. 
 

Trƣờng Đại học Hải Dƣơng thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt 1 năm 2021, 

cụ thể nhƣ sau:  

1. Hình thức và thời gian đào tạo 

- Hình thức đào tạo: Chính quy, đào tạo theo học chế tín chỉ 

- Thời gian đào tạo: từ 1,5 - 02 năm (bao gồm cả thời gian học tập, thời gian viết 

và bảo vệ Luận văn thạc sĩ). 

2. Ngành đào tạo, chỉ tiêu 

- Ngành Kế toán: 20 chỉ tiêu.    

- Ngành Quản lý kinh tế: 40 chỉ tiêu. 

3. Các môn thi tuyển 

TT Ngành đào tạo 
Môn thi 

Môn cơ bản Môn cơ sở Môn điều kiện 

1 Kế toán Toán kinh tế Kinh tế học Tiếng Anh 

2 Quản lý kinh tế Quản lý tài chính công Kinh tế học Tiếng Anh 

 4. Kế hoạch tuyển sinh 

TT Nội dung 
Thời gian thực hiện 

(Dự kiến) 

Ghi 

chú 

1 Phát hành và thu hồ sơ tuyển sinh Tháng 4/2021, tháng 5/2021  

2 
Học bổ sung kiến thức và ôn thi, công bố 

danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi 
Tháng 5/2021 đến tháng 7/2021  

3 Tổ chức thi tuyển sinh 

Tháng 8/2021  

4 
Chấm thi và công bố kết quả thi tuyển 

sinh 

5 Nhận đơn phúc khảo 

6 
Công bố danh sách thí sinh trúng tuyển và 

gửi giấy báo nhập học 

7 Tổ chức nhập học 

Tháng 9/2021   8 
Công bố danh sách thí sinh trúng tuyển 

nhập học 

9 Khai giảng khóa học và tổ chức đào tạo 
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 5. Hồ sơ đăng ký dự thi 

 - Đơn xin dự thi cao học (theo mẫu);  

 - Bản sao bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm đại học (có chứng thực của cơ 

quan có thẩm quyền);  

 - Sơ yếu lý lịch (khai đầy đủ thông tin và dán ảnh có đóng dấu giáp lai, xác nhận 

của cơ quan nơi đang công tác hoặc chính quyền địa phương nơi thí sinh cư trú);  

- Bằng và bảng điểm đại học; chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có); 

 - Giấy khám sức khỏe;  

 - 04 ảnh màu cỡ 3x4 (ghi rõ họ tên, ngày sinh, ngành dự thi của thí sinh sau ảnh 

và cho vào trong phong bì); 

 - 02 phong bì (có dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận); 

 - Các giấy tờ về đối tƣợng ƣu tiên (nếu có);  

 - Quyết định cử đi dự thi tuyển sinh cao học của cơ quan công tác (nếu có);  

 - Lệ phí dự thi (theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 6. Địa chỉ liên hệ và tiếp nhận Hồ sơ 

 - Trung tâm Hợp tác đào tạo và Tuyển sinh - Trƣờng Đại học Hải Dƣơng.  

 Địa chỉ: Khu 8, phƣờng Hải Tân, thành phố Hải Dƣơng. 

 - Điện thoại: 0220.3861.121; 0936.835.882 (Thầy Vũ); 0978.515.915 (Thầy Thủy). 

 - Website: http://uhd.edu.vn, Mục Tuyển sinh/Sau Đại học. 

  Trân trọng thông báo! 
 

 HIỆU TRƢỞNG  

 

<Đã ký> 

 

 

TS. Vũ Đức Lễ 
 


