
 
        Số:            /TB-TĐHHN                        Hà Nội, ngày       tháng     năm 2020 
 

THÔNG BÁO  

Về việc đăng ký học bổ sung kiến thức dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021 
 

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm Thông tư số 15/2014/TT-

BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Quyết định số 1076/QĐ-TĐHHN ngày 24 tháng 03 năm 2020 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc ban hành Danh 

mục ngành đúng, ngành phù hợp và ngành gần đối với thí sinh đăng ký dự thi đào tạo 

trình độ thạc sĩ; 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thông báo tổ chức đăng ký 

học các lớp bổ sung kiến thức dành cho thí sinh tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành 

đăng ký dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021 cho các chuyên ngành sau: 

 

STT Ngành đào tạo Mã ngành 

1 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 8520503 

2 Thủy văn học 8440224    

3 Khí tượng và khí hậu học 8440222 

4 Quản lý đất đai 8850103 

5 Khoa học môi trường 8440301 

6 Quản lý tài nguyên và môi trường 8850101 

7 Kế toán 8340301 
 

1. Đối tượng   

Tất cả các thí sinh tốt nghiệp đại học các ngành gần với chuyên ngành đăng ký 

dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ. 

Căn cứ vào bảng điểm tốt nghiệp đại học đối chiếu với danh mục ngành đúng, 

ngành phù hợp và ngành gần đối với thí sinh đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ, nhà 

Trường sẽ tổ chức học và thi các môn học bổ sung kiến thức để đáp ứng điều kiện dự 

tuyển vào các chuyên ngành tương ứng.  

Kết quả học bổ sung kiến thức của thí sinh có giá trị tối đa 02 năm kể từ ngày 

được công nhận khi dự tuyển sinh trình độ thạc sĩ. 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 
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2. Hồ sơ đăng ký 

- Hồ sơ đăng ký bao gồm: 

+ Đơn xin học bổ sung kiến thức. 

+ Bằng tốt nghiệp đại học (01 bản sao công chứng). 

+ Bảng điểm tốt nghiệp đại học (01 bản sao công chứng). 

3. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký, thời gian đóng tiền và thời gian học  

- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 12 tháng 01 năm 

2021 (các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h30-11h30; Chiều 13h30-17h00). 

- Thời gian học bổ sung kiến thức (Dự kiến): Từ 16/01/2021 đến ngày 28/3/2021 

học vào các buổi tối từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần; Thứ 7, Chủ nhật học cả ngày. Thời 

khóa biểu học cụ thể của từng ngành sẽ được công bố tại Website Trường. 

- Học phí bổ sung kiến thức: Theo Quyết định số 2319/QĐ-TĐHHN ngày 30 

tháng 6 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội  

về việc quy định mức thu học phí năm học 2020-2021. 

- Thời gian nộp học phí: Nhà Trường thu cùng với hồ sơ đăng ký. 

4. Địa chỉ liên hệ và nộp hồ sơ 

- Hồ sơ đăng ký và mọi chi tiết khác có liên quan thí sinh liên hệ:  

Phòng đào tạo, phòng 304.A nhà B. 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, số 41A, đường Phú Diễn, 

phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 

Điện thoại: 0243.7647450 số máy lẻ 304 hoặc 0984.602.628. 

Website: https://dt.hunre.edu.vn/sau-dai-hoc  

 
Nơi nhận:  
- Chủ tịch HĐT (để b/c); 

- Các đơn vị thuộc trường (để t/h); 

- Website Nhà trường; 

- Lưu: VT, ĐT, KHTC.PT.(2)  

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Vũ Danh Tuyên 
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