
PH姶愛NG TH永C VÀ H唄 S愛 XÉT TUY韻N 
 

1. Ph逢挨ng th泳c xét tuy吋n. 
1.1. Các ngành xét tuy吋n và đi隠u ki羽n tham gia xét tuy吋n: 
 

STT NgƠnh h丑c Mã ngành Ai隠u ki羽n tham gia xét tuy吋n 

1 Khoa h丑c th逢 vi羽n D320202 

-  T嘘t nghi羽p THPT; 
- T鰻ng đi吋m các môn: (Toán h丑c, Hóa 
h丑c, Sinh h丑c) ho員c (V<n h丑c, L鵜ch s穎, 
A鵜a lý) c栄a h丑c k┻ 1, h丑c k┻ 2 l噂p 10; 
h丑c k┻ 1, h丑c k┻ 2 l噂p 11 và h丑c k┻ 1 l噂p 
12 (05 h丑c k┻) đ衣t 95,0 đi吋m tr荏 lên 
- H衣nh ki吋m x院p lo衣i khá tr荏 lên. 

2 Toán h丑c D460101 - T嘘t nghi羽p THPT; 
- T鰻ng đi吋m các môn: Toán h丑c, Hóa 
h丑c, V壱t lý c栄a h丑c k┻ 1, h丑c k┻ 2 l噂p 10; 
h丑c k┻ 1, h丑c k┻ 2 l噂p 11 và h丑c k┻ 1 l噂p 
12 (05 h丑c k┻) đ衣t 95,0 đi吋m tr荏 lên. 
- H衣nh ki吋m x院p lo衣i khá tr荏 lên. 

3 V壱t lý h丑c D440102 

4 
Toán 泳ng d映ng: Toán 
– Tin とng dつng 

D460112 

 

2. H欝 s挨 xét tuy吋n g欝m 

2.1. H欝 s挨 đ<ng ký d詠 thi tuy吋n sinh đ衣i h丑c, cao đ鰯ng n<m 2014 (theo m磯u c栄a B瓜 Giáo 
d映c và Aào t衣o) và 03 違nh 4x6 (A嘘i v噂i thí sinh đ<ng ký vào ngành Giáo d映c th吋 ch医t ho員c ngành 
Giáo d映c m亥m non). 

2.2. H丑c b衣 THPT (phô tô công ch泳ng), B茨ng t嘘t nghi羽p ho員c gi医y ch泳ng nh壱n t嘘t nghi羽p 
THPT t衣m th運i (phô tô công ch泳ng). B違n phô tô phi院u s嘘 2 (không c亥n công ch泳ng). 

2.3. Ba phong bì dán tem và ghi rõ đ鵜a ch雨 c栄a ng逢運i nh壱n. 

3. Th運i gian vƠ đ鵜a đi吋m nh壱n h欝 s挨: (Theo qui đ鵜nh c栄a B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o), nh逢 
sau: 

- T瑛 17/3/2014 – 17/4/2014. Thí sinh n瓜p h欝 s挨 t衣i các tr逢運ng THPT và các S荏 Giáo d映c và 
Aào t衣o các m映c 2.1 và 2.3. 

- T瑛 18/04/2014-29/04/2014, A衣i h丑c Thái Nguyên thu h欝 s挨 t衣i V<n phòng A衣i h丑c Thái 
Nguyên. H欝 s挨 n瓜p các m映c 2.1 và 2.3. 

- T瑛 ngày 25/6/2014 – 02/07/2014 và t瑛 17/07/2014 - 25/07/2014, Thí sinh n瓜p b鰻 sung h欝 
s挨 xét tuy吋n theo m映c s嘘 2.2 tr詠c ti院p t衣i Ban Aào t衣o – A衣i h丑c Thái Nguyên ho員c chuy吋n phát 
nhanh qua B逢u đi羽n v隠 A衣i h丑c Thái Nguyên theo đ鵜a ch雨: Hじi đげng tuyあn sinh AＴi hがc Thái 
Nguyên, ph⇔ぜng Tân Thおnh, TP. Thái Nguyên, tえnh Thái Nguyên. 

M丑i chi ti院t liên h羽: H瓜i đ欝ng tuy吋n sinh A衣i h丑c Thái Nguyên, ph逢運ng Tân Th鵜nh, 
TP. Thái Nguyên, t雨nh Thái Nguyên. S嘘 đi羽n tho衣i: 0280.3852.650 - 0280.3903266, thông tin 
chi ti院t xem t衣i đ鵜a ch雨 Website: http://www.tnu.edu.vn ho員c http://www.tnus.edu.vn 

Ghi chú: A衣i h丑c Thái Nguyên không có h欝 s挨 xét tuy吋n riêng 

http://www.tnu.edu.vn/
http://www.tnus.edu.vn/

