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THÔNG BÁO  

Phối hợp tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2022 

 

  Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trọng tâm là phát triển nguồn nhân lực chất lượng 

cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Bình và nhu cầu người học, Trường 

Đại học Thái Bình phối hợp với các trường Đại học, Học viện tổ chức tuyển sinh trình độ thạc sĩ 

năm 2022 như sau: 

1. Ngành đào tạo và môn thi tuyển 

TT Ngành đào tạo thạc sĩ 
Môn thi/Hình thức 

đánh giá 
Trường cấp bằng 

1 Tài chính  - Ngân hàng 

- Môn Luận 

- Môn Kiến thức kinh tế 

tổng hợp 

 Trường Đại học Kinh tế quốc dân 

2 Luật kinh tế 

3 Quản lý kinh tế  

4 Quản trị kinh doanh 

5 Kinh tế đầu tư 

6 Kế toán 

Xét tuyển: Đối với ứng 

viên có hồ sơ đủ điều 

kiện, kết quả đánh giá 

thông qua bài luận và 

phỏng vấn trực tiếp 

 Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

7 Chính sách công 

- Kinh tế học 

- Những vấn đề cơ bản 

về chính sách công 

 Học viện Chính sách và Phát triển 

8 Quản lý giáo dục 

- Môn cơ bản 

- Môn cơ sở 

 

 Trường Đại học Giáo dục, Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

9 LL&PPDH bộ môn Toán 

10 LL&PPDH bộ môn Vật lý 

11 LL&PPDH bộ môn Ngữ văn 

12 LL&PPDH Sinh học 

13 LL&PPDH Hóa học 

14 LL&PPDH Lịch sử 

15 Kinh tế phát triển 
- Kinh tế học 

- Kinh tế phát triển 

 Trường Đại học Kinh tế và Quản trị 

kinh doanh, Đại học Thái Nguyên 

16 
Công nghệ thông tin (chuyên 

ngành Khoa học máy tính) 

- Toán rời rạc 

- Tin học cơ sở 

 Trường Đại học Công nghệ thông 

tin và TT, Đại học Thái Nguyên 



 
 

2. Đối tượng, điều kiện dự thi 

Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng, phù hợp hoặc ngành gần với chuyên ngành đào tạo. 

Đối với thí sinh tốt nghiệp đại học ngành gần với chuyên ngành đào tạo phải học bổ sung kiến 

thức và thi đạt yêu cầu các số môn đã bổ sung của ngành đăng kí trước khi dự thi (số lượng các học 

phần học bổ sung và kinh phí học bổ sung theo quy định cụ thể của từng trường). 

- Điều kiện về năng lực ngoại ngữ: Thí sinh phải đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ từ bậc 3 trở lên 

theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.  

- Ứng viên đáp ứng yêu cầu về năng lực ngoại ngữ của chương trình dự tuyển được minh chứng 

bằng một trong các văn bằng, chứng chỉ sau:  

+ Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài, ngành sư phạm ngôn ngữ 

nước ngoài hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà các học phần thuộc khối kiến thức cơ 

sở và chuyên ngành được thực hiện bằng ngôn ngữ nước ngoài;  

+ Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do các trường tuyển sinh cấp, trong thời gian không 

quá 2 năm có chuẩn đầu ra về ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu về năng lực ngoại ngữ để dự tuyển 

chương trình đào tạo thạc sĩ và thí sinh đã có chứng chỉ ngoại ngữ đáp ứng chuẩn đầu ra trước khi 

tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học;  

+ Một trong các chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tương đương Bậc 3 trở lên theo Khung năng 

lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và được các trường tuyển sinh công nhận, còn trong thời 

hạn 2 năm tính từ ngày thi lấy chứng chỉ đến ngày đăng ký dự tuyển chương trình đào tạo thạc sĩ. 

3. Thời gian tổ chức các lớp ôn thi chứng chỉ ngoại ngữ 

      Dự kiến trong tháng 3/2022 (Dành cho các thí sinh chưa đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ từ bậc 3 

trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam). 

4. Thời gian nộp hồ sơ, bổ sung kiến thức và thi tuyển (Tùy theo từng trường) 

Phát hành và nộp hồ sơ Bổ sung kiến thức, ôn tập Thi tuyển 

Từ tháng 02 năm 2022 - Đợt 1: Dự kiến từ tháng 3/2022  

- Đợt 2: Dự kiến từ tháng 6/2022 

- Đợt 1: Dự kiến từ tháng 4/2022 

- Đợt 2: Dự kiến từ tháng 8/2022 

5. Địa điểm tư vấn và nộp hồ sơ: 

Trung tâm Tuyển sinh và Giới thiệu việc làm - Trường Đại học Thái Bình 

Địa chỉ: Tân Bình, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình 

Điện thoại liên hệ: 02273.633.669;  0352.578.561; 0962.796.899 

Website: www.tbu.edu.vn       https://www.facebook.com/tuyensinh.tbu  

Email: dhtb@tbu.edu.vn   Mã QR tư vấn tuyển sinh trực tiếp:  

Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu; 

- Các cơ quan, đơn vị, trường học trong và ngoài tỉnh; 

- Website, fanpage của trường; 

- Hệ thống mvp điện tử liên thông tỉnh Thái Bình; 

- Lưu: VT, TS&TVGTVL. 
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