
 
        Số:            /TB-TĐHHN                        Hà Nội, ngày       tháng     năm 2021 
 

THÔNG BÁO  

Về việc đăng ký học bổ sung kiến thức dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 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 2 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 
 

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 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 (theo mẫu đính kèm). 

+ 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 29 tháng 7 năm 

2021 (Thí sinh nộp hồ sơ qua đường bưu điện). 

- Thời gian học bổ sung kiến thức (Dự kiến): Do ảnh hưởng bởi dịch COVID-

19, thời gian được tổ chức học trực tuyến từ 31/7/2021 đến ngày 19/9/2021 học vào 

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

học trực tuyến bổ sung kiến thức đầu vào, danh sách phòng thi, lịch thi kết thúc học 

phần 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.(3)  

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Vũ Danh Tuyên 
 

 

https://dt.hunre.edu.vn/sau-dai-hoc
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                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

---------------- 

 

ĐƠN XIN HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC 
 

Kính gửi: Phòng Đào tạo - Trường Đại học Tài nguyên và Môi Trường Hà Nội 

 

Tên tôi là:  ........................................................................................................................ 

Ngày sinh: ........................................................................................................................ 

Nơi sinh:  ......................................................................................................................... 

Số điện thoại liên lạc (DĐ): ............................................................................................. 

Email liên lạc: .................................................................................................................. 

(Học viên lưu ý ghi chính xác địa chỉ Email, để phòng Đào tạo có thể gửi lịch học 

và các thông tin cần thiết cho thí sinh) 

Tốt nghiệp đại học Trường .............................................................................................. 

ngành học ......................................................................………………….…………….. 

Hệ đào tạo (Chính quy/Tại chức): ………...…  Năm tốt nghiệp: …….......…………… 

Xếp loại(Xuất sắc/Giỏi/Khá/Trung bình khá/Trung bình): ……....................…………. 

Tôi có nguyện vọng đăng ký học bổ sung kiến thức để đủ điều kiện dự thi cao học 

ngành: ………………………………………………………………………………….. 

Tôi xin cam đoan : 

+ Nộp đầy đủ học phí học bổ sung trước ngày khai giảng. 

+ Trong mọi trường hợp, không rút lại hồ sơ và học phí. 

Nếu không hoàn thành nghĩa vụ về học phí với Nhà trường, tôi đồng ý không tham 

gia lớp học và bị loại khỏi danh sách lớp. 

Kính mong Quý trường quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ. 

Xin chân thành cám ơn ./. 

                                          Hà Nội, ngày ...... tháng ....... năm 20 

             Người làm đơn 

                 (Ký và ghi rõ họ tên) 

Ghi chú:  

    Khi nộp đơn phải nộp thêm: 

+ Bằng tốt nghiệp đại học (công chứng) 

+ Bảng điểm đại học toàn khoá (công chứng) 
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