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THÔNG BÁO 
Tuyển sinh liên thông trung cấp, cao đẳng lên đại học, tuyển sinh đại học cho những 

người có bằng đại học hình thức vừa làm vừa học; tuyển sinh cao học năm 2020 

(Phối hợp thu hồ sơ tại Viện nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực khoa học công nghệ) 

 

 Hiệu trưởng Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang thông báo tuyển sinh liên thông 

trung cấp, cao đẳng lên đại học; tuyển sinh trình độ đại học cho những người có bằng đại 

học trở lên, hình thức vừa làm vừa học; tuyển sinh cao học năm 2020 trên cơ sở phối hợp 

thu hồ sơ tại Viện nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực khoa học công nghệ như sau: 

1. Tuyển sinh liên thông trung cấp, cao đẳng lên đại học, tuyển sinh đại học cho những 

người có bằng đại học hình thức vừa làm vừa học 

1.1. Ngành, chỉ tiêu, phương thức tuyển sinh, thời gian đào tạo 

1.1.1. Tuyển sinh liên thông trung cấp, cao đẳng lên đại học  

1.1.2. Tuyển sinh trình độ đại học cho những người có bằng đại học trở lên (Văn bằng 2) 

Stt Ngành tuyển 
Chỉ 

tiêu 
Phương thức tuyển sinh 

Thời gian  

đào tạo 

1 Khoa học cây trồng 40 Xét tuyển theo điểm trung 

bình chung toàn khóa bậc 

đại học 

2 năm 
2 Quản lý đất đai 40 

1.2. Đối tượng tuyển sinh, hình thức đào tạo 

 - Đối tượng tuyển sinh: Người đã có bằng tốt nghiệp hệ trung cấp, cao đẳng, đại 

học. Người tốt nghiệp trình độ trung cấp phải đảm bảo đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối 

lượng kiến thức văn hoá trung học phổ thông theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 

- Hình thức đào tạo: Tập trung vào các ngày trong tuần hoặc cuối tuần (Thứ 7, Chủ 

nhật) tùy theo nhu cầu của người học.  

1.3. Hồ sơ đăng ký, thời gian tuyển sinh, lệ phí tuyển sinh 

1.3.1. Hồ sơ đăng ký  

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu tải từ Website: bafu.edu.vn); 

 - Bản sao có công chứng: Bằng tốt nghiệp, Học bạ THPT; Bằng tốt nghiệp, bảng 

điểm hệ trung cấp (đối với thí sinh đăng ký xét tuyển liên thông trung cấp lên đại học); 

Stt Ngành tuyển 
Chỉ 

tiêu 
Phương thức tuyển sinh 

Thời gian  

đào tạo 

1 Khoa học cây trồng 40 Xét tuyển theo điểm trung 

bình toàn khoá bậc trung 

cấp hoặc bậc cao đẳng. 

- Liên thông trung cấp 

lên đại học: 2,0-2,5 năm.  

- Liên thông cao đẳng 

lên đại học: 1,5-2,0 năm. 
2 Quản lý đất đai 40 



 - Bản sao có công chứng: Bằng tốt nghiệp, bảng điểm hệ cao đẳng (đối với thí sinh 

đăng ký xét tuyển liên thông cao đẳng lên đại học); 

 - Bản sao có công chứng: Bằng tốt nghiệp, bảng điểm hệ đại học (đối với thí sinh 

đăng ký xét tuyển đại học dành cho những người có bằng đại học); 

 - Bản sao có công chứng giấy khai sinh; 

 - Bản sao chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân; 

 - Bản sao có công chứng các giấy tờ ưu tiên (nếu có); 

 - 02 ảnh chụp chân dung, kích thước 4x6 cm. 

1.3.2. Lệ phí tuyển sinh:  

 - Lệ phí mua hồ sơ: 30.000 đ/hồ sơ. 

 - Lệ phí xét tuyển: 300.000 đ/hồ sơ. 

2. Tuyển sinh cao học 

2.1. Chỉ tiêu, chuyên ngành tuyển sinh, thời gian đào tạo 

- Chỉ tiêu: Thuộc chỉ tiêu chung của trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang; 

- Ngành tuyển sinh: Khoa học cây trồng (21 chỉ tiêu); Quản lý đất đai (35 chỉ tiêu); 

- Thời gian đào tạo: 02 năm (1,5 năm học lý thuyết; 06 tháng làm luận văn tốt nghiệp). 

2.2. Các môn thi tuyển, nội dung và dạng thức đề thi 

2.2.1. Các môn thi tuyển 

- Thí sinh phải dự thi 3 môn gồm: Tiếng Anh, môn chủ chốt ngành, môn không chủ chốt ngành. 

- Các môn chủ chốt ngành và không chủ chốt ngành được xác định theo từng ngành học như sau: 

TT Chuyên ngành dự thi 
Môn thi chuyên ngành 

Không chủ chốt ngành Chủ chốt ngành 

1 Khoa hoc cây trồng Toán sinh học Sinh lý thực vật 

2 Quản lý đất đai Quản lý - Quy hoạch đất đai Trắc địa 

2.2.2. Nội dung và dạng thức đề thi 

- Môn tiếng Anh: Theo dạng thức đề thi ngoại ngữ tương đương cấp độ A2 với 2 kỹ 

năng Đọc và Viết. Thời gian làm bài thi 120 phút; 

- Các môn còn lại: Nội dung bao gồm kiến thức theo chương trình đại học. Dạng thức 

đề thi tự luận. Thời gian làm bài thi 150 phút. 

2.3. Đối tượng tuyển sinh: Là cán bộ các cơ quan, doanh nghiệp, người lao động và sinh viên 

đã tốt nghiệp đại học đang sống và làm việc trên địa bàn Tỉnh (Thành phố) và các Tỉnh lân cận. 

2.4. Hồ sơ, thời gian và lệ phí tuyển sinh: 

2.4.1. Hồ sơ dự thi tuyển bao gồm:  

- Đơn đăng ký dự thi tuyển sinh (theo mẫu); 

- Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm đại học; 

- Chứng chỉ bổ sung kiến thức (đối với thi sinh phải học chuyển đổi bổ sung kiến thức); 

- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu); 

- Giấy chứng nhận sức khoẻ ; 



- Giấy tờ về chế độ ưu tiên (nếu có) phải công chứng; 

- 02 ảnh 3x4 và 02 ảnh 4x6 (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh) và 02 phong bì có dán 

tem ghi rõ địa chỉ người nhận. 

2.4.2. Thời gian tổ chức thi tuyển sinh 

- Thời gian ôn thi (dự kiến): từ ngày 21/11/2020 đến 06/12/2020; 

- Thời gian tổ chức thi tuyển sinh (dự kiến): từ ngày 11/12/2020 đến 13/12/2020. 

2.4.3. Lệ phí đăng ký ôn thi và dự thi:  

- Lệ phí đăng ký dự thi: 420.000 đ 

- Lệ phí ôn thi: 400.000 đ/môn. 

- Học phí học bổ sung kiến thức (Đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học ngành 

gần, ngành khác): Áp dụng mức học phí theo Quy định hiện hành của Nhà trường. 

2.5. Mục tiêu đào tạo, điều kiện tuyển sinh, đối tượng ưu tiên, miễn thi,…: Xem chi tiết trong 

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ số 19/TB-ĐHNLBG-ĐT ngày 10/01/2020 

(http://www.bafu.edu.vn/home/tin-sau-dai-hoc/2922-thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-trinh-

do-thac-si-dot-1-thang-6-nam-2020.html). 

3. Thời gian, địa điểm phát hành và thu hồ sơ 

 - Địa điểm phát hành và thu nhận hồ sơ: Viện nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực 

khoa học công nghệ. 

 - Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/9/2020. 

- Thời gian tổ chức xét tuyển, thi tuyển (dự kiến): Từ ngày 01/10 - 15/10/2020. 

4. Địa chỉ liên hệ 

- Phòng Đào tạo, Viện nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực khoa học công nghệ 

(Phường Đông Hương, Tp. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa). Điện thoại: 0914068082 (Cô 

Phạm Thị Hương - Trưởng phòng). 

 - Phòng Đào tạo, Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang (TT. Bích Động, Việt Yên, 

Bắc Giang). Điện thoại: 02043.874.387; Hotline: 0977.613.688; 0983.674.387. 

Nơi nhận: 
- BGH, CT HĐT; 

- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường; 

- Viện NCĐT nguồn nhân lực KHCN; 

- Lưu: VT, ĐT. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

Mai Thị Huyền 
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