Phụ lục I
DANH MỤC CÁC NGÀNH ĐÚNG, NGÀNH GẦN, NGÀNH PHÙ HỢP
(Kèm theo Thông báo số: 13/TB-ĐHVB ngày 15/02/2020 của Hiệu trường ĐH Việt Bắc
V/v Thông báo tuyến sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020)

1. Đối tƣợng dự thi ngành Kỹ thuật điện:
Danh mục Tên ngành đào tạo bậc đại
Môn bổ sung kiến thức
ngành
học
Kĩ thuật điện
Kỹ thuật điều khiển và tự
Ngành
động hoá
Không phải bổ sung
đúng và
phù hợp
Công nghệ kỹ thuật điều
khiển và tự động hóa
- Lý thuyết mạch (3TC)
- Kỹ thuật điện tử số (2TC)
- Đo lường và thông tin công nghiệp
Kỹ thuật điện tử - viễn thông
(2TC)
Công nghệ kỹ thuật điện tử - Vi xử lí – vi điều khiển (3TC)
viễn thông
Công nghệ kỹ thuật điện,
- Điện tử công suất (3TC)
Ngành gần
điện tử
Sư phạm kỹ thuật Công
- Lý thuyết điều khiển tự động
nghiệp (CN Điện)
(3TC)
- Điều khiển lôgic và PLC (3TC)

- Tự động hóa quá trình sản xuất
(2TC)
Ngành khác

Căn cứ vào bảng điểm trong hồ sơ đăng ký tuyển sinh, Hội đồng tuyển sinh
sẽ quyết định các môn học bổ sung

2. Đối tƣợng dự thi ngành Kỹ thuật cơ khí:
Danh mục ngành Tên ngành đào tạo bậc Đại học

Ngành đúng

Ngành phù hợp

Kỹ thuật cơ khí
Công nghệ chế tạo máy
Công nghệ kỹ thuật cơ khí
Kỹ thuật cơ khí chế tạo máy
Công nghệ cơ khí chế tạo máy
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
Công nghệ kỹ thuật ôtô
Kỹ thuật cơ điện tử
Cơ kỹ thuật
Máy xây dựng

Môn bổ sung kiến thức

Không phải bổ sung
kiến thức

Kỹ thuật hàng không
Kỹ thuật tàu thủy
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp
Ngành gần và khác Kỹ thuật công nghiệp
Kỹ thuật nhiệt
Công nghệ kỹ thuật nhiệt
Sư phạm kỹ thuật công nghiệp

- Cơ sở thiết kế máy (3 TC)
- Công nghệ chế tạo phôi 1 (2 TC)
- Nguyên lý cắt và dụng cụ cắt (2
TC)
- Công nghệ chế tạo máy 1( 3 TC)
- Công nghệ gia công CNC (2 TC)

Phụ lục II
ĐỐI TƢỢNG ĐƢỢC MIỄN THI MÔN NGOẠI NGỮ
(Kèm theo Thông báo số:13/TB-ĐHVB ngày 15/02/2020 của Hiệu trường ĐH Việt Bắc
V/v Thông báo tuyến sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020)

a) Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước
ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;
b) Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và
Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc
bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận,
có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng;
c) Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài;
d) Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ được quy định tại Phụ lục II.1 trong thời hạn 2
năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, được cấp bởi một cơ sở được Bộ
Giáo dục và Đào tạo cho phép hoặc công nhận.
Phụ lục II
BẢNG THAM CHIẾU QUY ĐỔI MỘT SỐ CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ
TƢƠNG ĐƢƠNG CẤP ĐỘ 3/6 KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG
CHO VIỆT N M P DỤNG TRONG Đ O TẠO TR NH ĐỘ THẠC SĨ
(Kèm theo Thông tư số: 15 /2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Tiếng Anh

Khung
năng lực
ngoại IELTS
ngữ
VN
Cấp độ
3

TOEFL

Cambridge
TOEIC
Exam

CEFR
BEC

BULATS

450 ITP
4.5
133 CBT
450
PET
Preliminary
40
45 iBT
(Các điểm số nêu trên là điểm tối thiểu cần đạt được)

B1

Một số tiếng khác

Khung
năng lực
ngoại ngữ
VN

tiếng
Nga

Cấp độ 3

TRKI 1

tiếng Pháp

tiếng Đức

tiếng
Trung

tiếng
Nhật

DELF B1
TCF niveau 3

B1
ZD

HSK
cấp độ 3

JLPT
N4

Phụ lục III
ĐỐI TƢỢNG V CHÍNH S CH ƢU TIÊN TRONG TUYỂN SINH
1. Đối tƣợng ƣu tiên
a) Người có thời gian công tác hai năm liên tục trở lên (tính đến ngày nộp Hồ sơ
đăng ký dự thi) tại các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn ở các
địa phương thuộc miền núi, vùng cao, vùng sâu, hải đảo;
b) Thương binh, bệnh binh người có giấy chứng nhận được hưởng chính sách như
thương binh;
c) Con liệt sĩ;
d) Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, người có công với cách mạng;
e) Người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;
f) Con nạn nhân chất độc màu da cam
Các đối tượng được ưu tiên tại mục (a) trên đây phải có quyết định tiếp nhận công
tác hoặc biệt phái công tác của cấp có thẩm quyền
2. Mức ƣu tiên
Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên (bao gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu
tiên) được cộng vào kết quả thi mười điểm cho môn ngoại ngữ (thang điểm 100) nếu
không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ và cộng một điểm (thang điểm 10) cho môn
cơ sở.

