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1. Phạm vi và đối tượng tuyển sinh
Tuyển sinh thạc sĩ ngành Công nghệ sinh với các đối tượng đã tốt nghiệp đại học
ngành đúng, ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi, cụ thể như sau:
Nội dung
Ngành đúng
Ngành phù
hợp

Ngành gần

Ngành đào tạo trên bằng tốt Số môn học
nghiệp đại học
bổ sung
kiến thức
Công nghệ sinh học
0 môn
Kỹ thuật sinh học
Sinh học ứng dụng
Công nghệ sau thu hoạch
Công nghệ thực phẩm
Tối thiểu
Công nghệ chế biến thuỷ sản
3/4 môn học
Kỹ thuật môi trường
(tối thiểu 10
Sư phạm sinh
tín chỉ)
Sinh học

Tên môn học
bổ sung kiến thức

1. Công nghệ protein và enzyme (4 tín chỉ)
2. Sinh học tế bào và phân tử (4 tín chỉ)
3. Môn tự chọn 1 trong các môn sau:
- Tối ưu hoá trong CNSH (2 tín chỉ)
- Kỹ thuật gen vi sinh vật (2 tín chỉ)

2. Đăng kí dự thi:
Thí sinh đăng kí tuyển sinh online tại: http://biotech.hou.edu.vn/dangkitructuyen
3. Hồ sơ đăng kí dự thi gồm:
a) Đơn dự thi (theo mẫu) hoặc tải hồ sơ tại tải tại http://tuyensinh.hou.edu.vn
b) Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của cơ quan hoặc địa phương)
c) Bản sao văn bằng tốt nghiệp đại học (có chứng thực), nếu tốt nghiệp hệ liên
thông, văn bằng 2 thì phải có bằng và bảng điểm của hệ liên thông, văn bằng 2
d) Giấy xác nhận ưu tiên (nếu có)
e) Giấy chứng nhận sức khỏe (của bệnh viện đa khoa hoặc trung tâm y tế)
f) 03 ảnh 4X6, 02 phong bì ghi rõ địa chỉ nơi nhận và số điện thoại liên lạc
4. Nộp hồ sơ dự thi:
- Hạn nộp hồ sơ: từ 11/05- 30/09/2020; Học bổ sung kiến thức từ: 01/06/2020
- Ngày thi tuyển sinh: ngày 23 – 25/10/2020
 Nộp hồ sơ tại trực tiếp hoặc qua đường bưu điện gửi về: Phòng quản lý đào tạo P.
A1.3 và A1.4 - Nhà B101, Nguyễn Hiền, P. Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà
Nội (Điện thoại: 024.38682299 - 024.38694821)
4. Các môn thi tuyển sinh
Tiếng Anh, Hóa sinh công nghiệp, Vi sinh công nghiệp
5. Hỗ trợ tư vấn tại Khoa CNSH
+ Tại Phòng A2.6 , B101, nguyễn Hiền, Hai bà Trưng, Hà Nội (đt: 024.38693936) hoặc;
+ Tại phòng 2.2 Khu giảng đường, 301 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân HN (đt 02436448149).
Cụ thể tại website cnsh: http://biotech.hou.edu.vn. trường http://tuyensinh.hou.edu.vn
6. Lệ phí thi tuyển và học phí
- Lệ phí đăng kí dự thi: 100.000đ/hồ sơ; Lệ phí thi: 150.000đ/thí sinh/môn dự thi;
- Học phí: Theo quy định hiện hành của Trường Đại học Mở Hà Nội
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