UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 417

/SGDĐT-GDTX-GDCN&ĐH

V/v thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ
thạc sĩ đợt 1 năm 2020 - Khóa 41
của Đại học Đà Nẵng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày21 tháng 02 năm 2020

Kính gửi:
- Phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện;
- Các trường THPT, trung tâm GDTX ức
Sở Giáo dục và Đào tạo có nhận Thông báo số 181/TB-ĐHĐN ngày
20/01/2020 của Đại học Đà Nẵng về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1
năm 2020 - Khóa 41.
Thông báo bao gồm các nội dung: ngành và phương thức tuyển sinh; chương
trình, thời gian đào tạo và học phí; điều kiện dự tuyển; môn thi tuyển; miễn thi
ngoại ngữ; đối tượng và chính sách ưu tiên; hồ sơ đăng ký dự thi và lệ phí; học bổ
sung kiến thức; thời gian thi tuyển (thi tuyển: dự kiến vào các ngày 25 & 26/4/2020,
nhập học: dự kiến tháng 6/2020); địa chỉ liên hệ (Ban Đào tạo, Đại học Đà Nẵng, số
41 Lê Duản, quận Hải Châu, Đà Nẵng, điện thoại: 02363.835005 và 02363.832552).
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị thông tin kịp thời
Thông báo số 181/TB-ĐHĐN ngày 20/01/2020 của Đại học Đà Nẵng (có kèm theo)
để công
chức,
Ký bởi: Võ
Khắc Tiến viên chức trong đơn vị được biết và tham gia dự tuyển nếu có nhu
Email: tienvk@danang.gov.vn
Cơ
quan:
Sở
Giáo dục và Đào tạo,
cầu./.
Thành phố Đà Nẵng
Ngày ký: 14-02-2020 14:26:35
+07:00

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban GĐ, trưởng phòng Sở;
- Lưu: VT, GDTX-GDCN&ĐH.
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