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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HƯỚNG DẪN
Tuyển sinh thạc sĩ Quản trị kinh doanh năm 2015
Ngày 13/1/2015, Hiệu trưởng Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành Thông
báo số 28/TB-ĐHBRVT về việc tuyển sinh thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh năm
2015, nay Trường ban hành văn bản hướng dẫn các nội dung liên quan như sau:
1. Ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần với ngành Quản trị kinh doanh;
Quy định các môn học bổ sung kiến thức:
Nội dung

Diễn giải

Các môn học bổ sung kiến
thức (thí sinh được xét
không học bổ sung nếu
các môn này có trong
bảng điểm đại học)

Ngành
đúng

Ngành, chuyên ngành ghi
trên bằng, bảng điểm tốt
nghiệp đại học là Quản trị
kinh doanh.

Không

Ngành
phù hợp

Gồm các ngành: Quản trị
dịch vụ du lịch và lữ hành;
Quản trị khách sạn; Quản trị
nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Không

Ngành
gần

Tài chính - Ngân hàng; Kế
toán; Kiểm toán; Quản trị
nhân lực; Marketing; Kinh
doanh quốc tế; Kinh doanh
thương mại; Bảo hiểm; Bất
động sản; Khoa học quản lý;
Hệ thống thông tin quản lý;
Quản trị văn phòng.

- Quản trị tài chính
- Quản trị sản xuất
- Quản trị chiến lược
- Quản trị marketing
- Quản trị nguồn nhân lực

Số tín
chỉ

Ghi chú

2
2
2
2
2

Các chuyên ngành
khác thuộc khối
ngành kinh tế,
quản lý và kinh
doanh, căn cứ
bảng điểm đại học
để xác đinh khối
lượng các môn
học bổ sung

2. Bảng tham chiếu quy đổi một số chứng chỉ ngoại ngữ được miễn thi môn
tiếng Anh
Khung năng IELTS
lực ngoại
ngữ VN
Cấp độ 3

4.5

TOEFL

TOEIC

Cambridge
Exam

BEC

BULATS

CEFR

450 ITP
133 CBT
45 iBT

450

PET

Preliminary

40

B1

(các điểm số nêu trên là điểm số tối thiểu cần đạt được)

3. Đối tượng và chính sách ưu tiên trong tuyển sinh:
a) Đối tượng ưu tiên:
a1) 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. 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;
a2) Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;
a3) Con liệt sĩ;
a4) Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động;
a5) Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được
quy định tại Mục a1.
a6) 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.
b) Mức ưu tiên:
Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên quy định tại Mục 3a của Hướng dẫn này (bao
gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) được cộng vào kết quả thi mười điểm cho
môn tiếng Anh (thang điểm 100) nếu không thuộc diện được miễn thi tiếng Anh và cộng
một điểm (thang điểm 10) cho một trong hai môn thi còn lại.
4. Học phí, lệ phí:
a) Học phí chính khóa: 900.000 đồng/tín chỉ.
b) Học phí học bổ sung kiến thức: 600.000 đồng/tín chỉ.
c) Lệ phí ôn thi: 800.000 đồng/môn thi.
d) Lệ phí thi tuyển sinh: 200.000 đồng/môn thi.
Địa chỉ liên hệ: Văn phòng tuyển sinh Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu, 80 Trương
Công Định, Phường 3, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; điện thoại: (064)3533114;
3511999; email: phongdaotao.dbv@moet.edu.vn; website: bvu.edu.vn.

HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
-

Ban Giám hiệu;
Các đơn vị;
Thí sinh ĐKDT;
Thông báo egov;
Bảng tin, website;
Lưu: VT.
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