
PHỤ LỤC 02  

DANH MỤC HỒ SƠ TUYỂN SINH VÀ NHẬP HỌC 

CHƢƠNG TRÌNH THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH – MBA USF 
 

I. Danh mục hồ sơ tuyển sinh 

1. Đơn đăng ký học (online và viết Tiếng Anh + Tiếng Việt – theo mẫu);  

2. Phí xét tuyển (tương đương 60 USD); 

3. Bằng và Bảng điểm đại học (02 bản sao y bản chính). Bằng và Bảng điểm do cơ sở đào 

tạo nước ngoài cấp phải kèm theo bản dịch công chứng ra tiếng Việt và Giấy Công nhận 

văn bằng của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo (Trường hợp ngôn ngữ 

trên Bằng và Bảng điểm không phải là Tiếng Anh sẽ phải kèm bản dịch ra Tiếng Anh có 

công chứng). 

4. 02 Thư giới thiệu (viết bằng tiếng Anh, theo mẫu) từ giảng viên đại học hoặc lãnh đạo cơ 

quan chủ quản, có bao gồm thông tin về năng lực tiếng Anh; 

5. Bài luận nói về mục tiêu phát triển chuyên môn nghề nghiệp của bản thân (theo mẫu); 

6. 02 Sao y bản chính văn bằng hoặc Chứng chỉ tiếng Anh đạt yêu cầu (nếu có); Trường hợp 

chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (IELTS,TOEFL, B2/CEFR…) phải gửi trực tiếp từ cơ sở cấp 

chứng chỉ tới Ban xét hồ sơ hoặc nộp bản gốc;  

7. Phiếu thông tin ứng viên (theo mẫu); 

8. 03 ảnh màu (4x6) và 03 ảnh (3x4) chụp trong vòng 6 tháng, kiểu chân dung, ghi rõ họ tên, 

ngày tháng năm sinh vào mặt sau ảnh, bỏ trong phong bì có ghi rõ họ tên, địa chỉ của thí 

sinh; 

9. Hộ chiếu hoặc CMND/CCCD (02 bản sao y bản chính); 

10. Sơ yếu lý lịch (theo mẫu của Trường ĐH Kinh tế) có xác nhận của thủ trưởng cơ quan 

hiện đang công tác hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú (thời hạn trong vòng 6 tháng 

tính đến ngày nộp hồ sơ); 

11. Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập của bệnh viện đa khoa hoặc trung tâm y tế cấp 

quận/huyện trở lên (thời hạn trong vòng 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ); 

12. Bản cam đoan về tính hợp pháp của văn bằng, chứng chỉ, hồ sơ đã nộp; 

Các giấy tờ liên quan khác (nếu có). 
 

Lưu ý:  

- Hồ sơ tuyển sinh không được trả lại. 

- Các đối tượng sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp lệ trong các kỳ thi tuyển sinh 

sau đại học ở ĐHQGHN sẽ không được tham dự thi trong năm đó và 2 năm tiếp theo. 

 


