
ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH CHO CHƯƠNG TRÌNH TIẾN SĨ NGÀNH SINH HỌC/ 

DỰ BỊ TIẾN SĨ NGÀNH SINH HỌC 

(theo Danh mục ngành đúng, phù hợp và ngành gần trong tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ, dự bị tiến sĩ của Đại học Huế, ban hành 

kèm theo Quyết định số 67/QĐ-ĐHH ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Giám đốc Đại học Huế) 

Ngành đúng/phù hợp 

(Thạc sĩ và Đại học) 

Ngành gần 

(Chỉ áp dụng với bằng TN Thạc sĩ) 
Các môn học bổ sung 

Số tín chỉ 

bổ sung 
Ghi chú 

- Thạc sĩ và Đại học:     

1. Sinh học 1. Khoa học cây trồng 
1. Công nghệ sinh học  

nâng cao 
2 

* Người dự tuyển 

nếu dùng bằng tốt 

nghiệp đại học thuộc 

ngành đúng thì phải 

được xếp loại giỏi 

trở lên và phải học 

các môn bổ sung 

kiến thức theo quy 

định của Hội đồng 

chuyên môn tại cơ 

sở đào tạo.  

2. Sinh học thực nghiệm 2. Chăn nuôi 2. Sinh học tế bào 2 

3. Công nghệ sinh học 3. Thú y 3. Hóa sinh hiện đại 2 

4. Động vật học 4. Nuôi trồng thủy sản 
4. Công nghệ DNA 

tái tổ hợp 
2 

5. Thực vật học 5. Lâm học 
5. Vi sinh vật học 

 nâng cao 
2 

6. Sinh thái học 6. Khoa học y sinh   

7. Di truyền học 7. Bảo vệ thực vật   

8. Vi sinh vật học 8. Hóa sinh học   

- Đại học: 9. Di truyền và chọn giống cây trồng   

9. Sinh học ứng dụng 10. Bệnh học thủy sản   

10. Sư phạm sinh học 
11. Lý luận và phương pháp dạy học 

bộ môn Sinh học 
 

 

11. Kỹ thuật sinh học 12. Lâm sinh   



ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH CHO CHƯƠNG TRÌNH TIẾN SĨ THÍ ĐIỂM NGÀNH NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ/ 

DỰ BỊ TIẾN SĨ NGÀNH NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ 

 

Ngành phù hợp 

(Thạc sĩ và Đại học) 

Ngành gần 

(Chỉ áp dụng với bằng TN Thạc sĩ) 
Ghi chú 

- Thạc sĩ  1. Thú y 

* Người dự tuyển nếu dùng bằng tốt nghiệp đại 

học thuộc ngành đúng thì phải được xếp loại 

giỏi trở lên và phải học các môn bổ sung kiến 

thức theo quy định của Hội đồng chuyên môn 

tại cơ sở đào tạo. 

* Đại học có ngành phù hợp sẽ học bổ sung 30 

tín chỉ, Thạc sĩ có ngành gần sẽ học bổ sung 09 

tín chỉ 

1. Khoa học đất  2. Sinh học 

2. Chăn nuôi 3.  Động vật học 

3. Khoa học cây trồng 4. Vi sinh vật học 

4. Di truyền và chọn giống cây trồng 5. Thủy sinh vật học 

5. Bảo vệ thực vật 6. Thực vật học 

6. Phát triển nông thôn 7. Công nghệ sau thu hoạch 

7. Hệ thống nông nghiệp 8. Công nghệ chế biến thủy sản 

8. Lâm học 9. Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 

9. Lâm sinh  

10. Nuôi trồng thủy sản  

11. Bệnh học thủy sản  

12. Khai thác thủy sản  

- Đại học:  

13. Nông nghiệp  



14. Khuyến nông  

15. Khoa học đất  

16. Chăn nuôi  

17. Nông học  

18. Khoa học cây trồng  

19. Bảo vệ thực vật  

20. Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan  

21. Phát triển nông thôn  

22. Chăn nuôi thú y  

23. Phân bón và dinh dưỡng cây trồng  

* Danh mục ngành phù hợp, ngành gần sẽ cập nhật để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


