BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG TIN ĐÍNH KÈM THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC
1. Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác và các môn học bổ sung kiến thức
Nội
dung

Diễn giải

Tuyển sinh ngành Quản trị kinh doanh
Ngành, chuyên ngành ghi trên bằng tốt
Ngành
nghiệp, bảng điểm tốt nghiệp đại học là
đúng
Quản trị kinh doanh
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản trị
Ngành
khách sạn; Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn
phù hợp
uống
Tài chính-Ngân hàng; Kế toán; Quản trị nhân
lực; Marketing; Kinh doanh quốc tế; Kinh
Ngành
doanh thương mại; Bảo hiểm; Bất động sản;
gần
Khoa học quản lý; Hệ thống thông tin quản
lý; Quản trị văn phòng.

Ngành
khác

Các môn học bổ sung kiến thức
Số tín
Tên môn
chỉ

Không

-

Không

-

- Quản trị tài chính
- Quản trị sản xuất
- Quản trị chiến lược
- Quảntrị marketing
- Quản trị nguồn nhân lực
- Kinh tế vi mô
- Kinh tế vĩ mô
- Quản trị tài chính
Các ngành khác(tất cả các ngành đào tạo đại
- Quản trị sản xuất
học trừ các ngành đúng, ngành phù hợp và
- Quản trị chiến lược
ngành gần nêu trên)
- Quảntrị marketing
- Quản trị nguồn nhân lực
- Quản trị học

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Ghi chú

Các ngành khác thuộc khối ngành
kinh tế, quản lý và kinh doanh, căn
cứ bảng điểm đại học để xác định
khối lượng các môn học bổ sung.
Trường hợp người có bằng tốt
nghiệp ngành khác đăng ký dự thi
vào ngành, chuyên ngành thuộc lĩnh
vực quản trị, quản lý thì phải có tối
thiểu 2 (hai) năm kinh nghiệm làm
việc trong lĩnh vực đăng ký dự thi.
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Tuyển sinh ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh (LL&PPDHBM tiếng Anh)
Ngành, chuyên ngành ghi trên bằng tốt
Ngành
nghiệp, bảng điểm tốt nghiệp đại học là Sư
Không
đúng
phạm tiếng Anh
Ngành Ngữ văn Anh (chuyên ngành Văn hoá - Tâm lí học lứa tuổi và tâm
3
và văn học Anh-Mỹ, Biên-phiên dịch) hoặc
lí học sư phạm
Ngành
ngành Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng
- Quản lý lớp học
3
phù hợp
Anh thương mại, Tiếng Anh du lịch hoặc
- Phương pháp giảng dạy
3
Biên-phiên dịch)
tiếng Anh
Tuyển sinh ngành Công nghệ thông tin
Khoa học máy tính
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu
Kỹ thuật phần mềm
Ngành
Hệ thống thông tin
Không
đúng
Kỹ thuật máy tính
Công nghệ kỹ thuật máy tính
Công nghệ thông tin
An toàn thông tin
Toán học
Khoa học tính toán
- Tổ chức dữ liệu và xây dựng
3
Ngành
Toán ứng dụng
thuật toán
phù hợp Toán cơ
3
- Máy tính và mạng máy tính
Toán tin
Thống kê
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
3
- Kỹ thuật viết chương trình
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
cho máy tính
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông
3
Ngành
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Tổ chức dữ liệu và xây
dựng thuật toán
gần
Kỹ thuật cơ điện tử
3
Kỹ thuật điện tử - viễn thông
- Cơ sở dữ liệu
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá
- Máy tính và mạng máy tính
3
Vật lý kỹ thuật
2

Nội
dung

Diễn giải

Các môn học bổ sung kiến thức
Số tín
Tên môn
chỉ

Ghi chú

Tuyển sinh ngành Đông phương học
Đông phương học, Châu Á học, Nhật Bản học,
Ngành
Hàn Quốc học, Đông Nam Á học, Trung Quốc
đúng và
Không
học, Quốc tế học, Khu vực Thái Bình Dương
phù hợp
học.
Việt Nam học, Tiếng Việt và Văn hóa Việt
Nam, Ngôn ngữ Ả rập, Ngôn ngữ Hàn Quốc,
Ngành
gần

Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Nhật Bản,
Quan hệ quốc tế, Sư phạm tiếng Nhật, Sư
phạm tiếng Trung.

- Các giai đoạn lớn của lịch sử

2

phương Đông
- Văn hóa phương Đông –

2

Đặc điểm và loại hình
- Kinh tế Châu Á – Thái Bình

2

Dương
- Các giai đoạn lớn của lịch sử
phương Đông

Ngữ văn, Báo chí, Triết học, Nhân học, Xã hội
học, Du lịch, Địa lý học, Dân tộc học, Giáo dục

2

- Văn hóa phương Đông –
đặc điểm và loại hình

Ngành
- Kinh tế Châu Á – Thái Bình
KHXH và học, Lịch sử Việt Nam, Khoa học quản lý, Bảo
Dương
NV
tàng học, Khảo cổ học, Văn hóa học, Quản lý
- Ngôn ngữ học và các ngôn
văn hóa, Chính trị học, Tâm lý học.
ngữ phương Đông

2
2
2

- Đông phương học – một
khoa học

2

3

Ngành
khác

Ngoài 2 nhóm ngành phù hợp và ngành gần

- Các giai đoạn lớn của lịch sử
phương Đông
- Văn hóa phương Đông –
đặc điểm và loại hình
- Kinh tế Châu Á – Thái Bình
Dương
- Ngôn ngữ học và các ngôn
ngữ phương Đông
- Đông phương học – một
khoa học
- Lý luận QHQT và QHQT ở
phương Đông
- Lý luận về nhà nước và nhà
nước phương Đông trong
lịch sử

2
2
2
2
2

Các trường hợp đặc biệt: Hội đồng
Khoa học và Đào tạo của Viện Ngôn
ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật quyết
định

2
2

Tuyển sinh ngành Kỹ thuật hóa học
Công nghệ, kỹ thuật hóa học (lọc-hóa dầu,
Ngành
đúng

hóa hữu cơ, hóa vô cơ, hóa lý, hóa phân tích,
quá trình - thiết bị công nghệ hoá học và thực
phẩm...)

Môi trường (Công nghệ kỹ thuật môi trường,
kỹ thuật môi trường, khoa học môi trường,
...); Vật liệu (Công nghệ vật liệu, kỹ thuật vật
Ngành
liệu, ...); Hóa dược; Sư phạm hóa học, cử
phù hợp nhân hóa học; Chế biến lương thực, thực
phẩm và đồ uống (Công nghệ thực phẩm, kỹ
thuật thực phẩm, công nghệ sau thu hoạch,
đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm,
công nghệ sinh học thực phẩm ...)

Không
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Ngành
gần

Quá trình và thiết bị cơ học
Quá trình và thiết bị truyền
nhiệt
Quá trình và thiết bị truyền
khối
Vẽ kỹ thuật và Autocad
Công nghệ chế biến dầu khí
Hóa hữu cơ

Kỹ thuật dầu khí (khoan và khai thác dầu khí,
địa chất dầu khí, ...); Sư phạm sinh học, cử
nhân sinh học; Công nghệ sinh học, kỹ thuật
sinh học, sinh học ứng dụng; Nông nghiệp,
lâm nghiệp, thủy sản; Tốt nghiệp đại học các
nhóm ngành kỹ thuật trong, ngoài nước và
hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực kỹ
Hóa vô cơ
thuật hóa học, dầu khí từ 5 năm trở lên.
Hóa phân tích
Hóa lý
Vi sinh thực phẩm

02
02
02
02
02
02
02
02
02
02

Tùy theo các chuyên ngành thạc sĩ
kỹ thuật hóa học mà học viên đăng
ký học (kỹ thuật hóa học, hóa thực
phẩm hoặc hóa sinh ứng dụng),
danh sách các môn học bổ sung kiến
thức đối với từng trường hợp cụ thể
do Hội đồng Khoa học & Đào tạo
của Viện Kỹ thuật-Kinh tế biển xem
xét quyết định

2. Điều kiện được miễn thi môn ngoại ngữ:
Ngành tuyển
-

Kỹ thuật hóa học

-

Điều kiện miễn thi ngoại ngữ
Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài (sử dụng tiếng
Anh), được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;
Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ GD&ĐT 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 (nước sử dụng ngôn ngữ Tiếng Anh) cùng
cấp bằng;
Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Ngôn ngữ Anh;
Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tối thiểu từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng
cho Việt Nam hoặc tương đương trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi,
được cấp bởi một cơ sở được Bộ GD&ĐT cho phép hoặc công nhận (Đính kèm Bảng tham chiếu quy đổi
một số chứng chỉ ngoại ngữ được miễn thi môn tiếng Anh).
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Ngành tuyển

Đông phương học

Điều kiện miễn thi ngoại ngữ
- Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài mà trong đó ngôn
ngữ giảng dạy là ngôn ngữ của môn thi ngoại ngữ, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng
theo quy định hiện hành;
- 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, có bằng tốt
nghiệp các chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận;
- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài là một trong các ngoại ngữ: Anh, Pháp, Nga,
Đức, Trung, Nhật.
- Thí sinh có chứng chỉ/chứng nhận B1, B2 của các cơ sở đào tạo: Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐHQG Hà Nội,
Trường ĐH Hà Nội, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Trường ĐH Sư phạm TP HCM, Trung tâm SEAMEO
RETRAC, Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐH Đà Nẵng, Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế, Trường ĐH Thái Nguyên,
Trường ĐH Vinh, Trường ĐH Cần Thơ.
- Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ được quy định tối thiểu cấp độ B1 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:
▪ Chứng chỉ tiếng Anh: IELTS 4.5, TOEFL (450 PBT/ITP 133 CBT 45 iBT), TOEIC 450,
CambridgeExam (Preliminary PET), BULATS 40, BEC (Business Preliminary), VNU-EPT 210.
▪ Chứng chỉ tiếng Pháp: DELF B1 hoặc TCF niveau B1
▪ Chứng chỉ tiếng Nhật: JLPT N3
▪ Chứng chỉ tiếng Trung: HSK cấp độ 3
▪ Chứng chỉ tiếng Đức: B1 ZD
▪ Chứng chỉ tiếng Nga: TRKI 1
- Note: Ngôn ngữ Hàn Quốc phải thi đầu vào.
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Ngành tuyển
Quản trị kinh doanh
Công nghệ thông tin

-

-

LL&PPDHBM tiếng Anh

-

Điều kiện miễn thi ngoại ngữ
Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài(sử dụng tiếng
Anh), được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;
Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ GD&ĐT 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 (nước sử dụng ngôn ngữ Tiếng Anh) cùng
cấp bằng;
Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Ngôn ngữ Anh;
Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tối thiểu từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng
cho Việt Nam hoặc tương đương trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi,
được cấp bởi một cơ sở được Bộ GD&ĐT cho phép hoặc công nhận (Đính kèm Bảng tham chiếu quy đổi
một số chứng chỉ ngoại ngữ được miễn thi môn tiếng Anh).
Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài (sử dụng ngôn ngữ
của môn thi ngoại ngữ 2), được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành.
Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ GD&ĐT 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 (nước sử dụng ngôn ngữ Pháp/Trung/Nhật)
cùng cấp bằng.
Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Ngôn ngữ Pháp/Trung/Nhật.
Có một trong các chứng chỉ trình độ ngoại ngữ sau đây trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến
ngày đăng ký dự thi, được cấp bởi một cơ sở được Bộ GD&ĐT cho phép hoặc công nhận:
▪ Chứng chỉ tiếng Pháp: DELF B1 hoặc TCF niveau 3
▪ Chứng chỉ tiếng Nhật: JLPT N4
▪ Chứng chỉ tiếng Trung: HSK cấp độ 3
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Bảng tham chiếu quy đổi một số chứng chỉ ngoại ngữ (do các tổ chức khảo thí ngoại ngữ quốc tế cấp hợp pháp) được xét miễn thi môn
ngoại ngữ
Miễn thi môn Tiếng Anh
Khung năng lực
ngoại ngữ VN
Cấp độ 3

IELTS

TOEFL

TOEIC

Cambridge
Exam

BEC

BULATS

CEFR

4.5

450 ITP
133 CBT
45 iBT

450

PET

Preliminary

40

B1

Miễn thi các ngoại ngữ khác
Khung năng lực
ngoại ngữ VN

Tiếng Pháp

Tiếng Trung

Tiếng Nhật

Cấp độ 4

DELF B2
TCF niveau 4

HSK cấp độ 4

JLPT N3

3. Đối tượng và chính sách ưu tiên trong tuyển sinh
a. Đối tượng ưu tiên
- Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định
là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp
nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền
- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh
- Con liệt sĩ
- Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động
- Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại
học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành
- Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy
giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học
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b. Mức ưu tiên
- Đối với tuyển sinh ngành QTKD: 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 Quản trị học
- Đối với tuyển sinh ngành LL&PPDHBM tiếng Anh: Được cộng vào kết quả thi mười điểm cho môn ngoại ngữ 2 (thang điểm 100) nếu
không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ 2 và cộng một điểm (thang điểm 10) cho môn Phương pháp giảng dạy tiếng Anh
- Đối với tuyển sinh ngành CNTT: Được cộng vào kết quả thi mười điểm cho môn ngoại ngữ 2 (thang điểm 100) nếu không thuộc diện
được miễn thi ngoại ngữ 2 và cộng một điểm (thang điểm 10) cho môn Tin học cơ sở
- Đối với ngành KTHH: 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 Hóa lý.
- Đối với ngành Đông phương học: 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 1 điểm (thang điểm 10) cho môn Lịch sử văn minh phương Đông.
- Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng chế độ ưu tiên của một đối tượng.
c. Đặc cách
- Đặc cách cho thí sinh ngành đúng và ngành phù hợp có thành tích về khoa học công nghệ cấp quốc gia.

HIỆU TRƯỞNG
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