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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 

Số:  905/TB-ĐHKT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2020 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2020 

Chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh dành cho các học viên đã tốt nghiệp 

chương trình liên kết đào tạo quốc tế CMU, DSU, GRIGGS, UBI, IMPAC 

 tại Đại học Quốc gia Hà Nội 

Căn cứ Công văn số 281/BGDĐT-QLCL ngày 03/02/2020 của Cục Quản lý 

Chất lượng, BGD&ĐT về việc công nhận kết quả học tập của chương trình liên kết 

đào tạo tại ĐHQGHN và thực hiện theo chỉ đạo của Ban Giám đốc ĐHQGHN tại 

cuộc họp ngày 26 tháng 2 năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 942/QĐ-ĐHQGHN ngày 27/03/2020 của Đại học Quốc 

gia Hà Nội về việc giao nhiệm vụ cho Trường Đại học Kinh tế triển khai tổ chức đào 

tạo cấp bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh dành cho các học viên đã tốt nghiệp chương 

trình liên kết đào tạo quốc tế với Đại học California Miramar (Hoa Kỳ), Đại học Công 

Bang Delaware (Hoa Kỳ), Đại học Griggs (Hoa Kỳ), Viện Quản trị kinh doanh 

(Vương quốc Bỉ) và Đại học IMPAC (Hoa Kỳ) tại Đại học Quốc gia Hà Nội 

(ĐHQGHN); 

Nhằm tạo điều kiện cho các học viên đã tốt nghiệp chương trình liên kết đào tạo 

quốc tế CMU, DSU, GRIGGS, UBI, IMPAC tại ĐHQGHN được nhận thêm bằng Thạc 

sĩ Quản trị kinh doanh do Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN cấp bằng nếu có nhu cầu; 

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN thông báo tuyển sinh chương trình thạc sĩ Quản trị 

kinh doanh cho các đối tượng trên với những nội dung như sau: 

1. Giới thiệu Chương trình đào tạo 

Chương trình đào tạo các thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) có kiến thức 

chuyên sâu trong lĩnh vực quản trị kinh doanh, có kỹ năng thực hành quản trị chuyên 

nghiệp và hiệu quả để có thể trở thành các doanh nhân và nhà lãnh đạo doanh nghiệp 

với tầm nhìn và tri thức về quản trị kinh doanh trong môi trường toàn cầu, có năng 

lực điều hành và tổ chức thực thi các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 

bối cảnh hội nhập quốc tế. 

Chương trình Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh định hướng ứng dụng 

được xây dựng nhằm mục tiêu trang bị cho người học phương pháp tư duy khoa học, 

có tư duy chiến lược và các kỹ năng tác nghiệp cụ thể về các lĩnh vực như: Lãnh đạo 

trong tổ chức, Quản trị Marketing, Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị tài chính, Quản 

trị dự án, Quản trị rủi ro.... Người học cũng có các kỹ năng giải quyết vấn đề và ra 

quyết định trong bối cảnh thông tin bất đối xứng, được trang bị nền tảng đạo đức 

kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp, biết thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh 

nghiệp một cách đúng đắn để hài hòa các lợi ích trong xã hội. 
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2. Đối tượng và chỉ  tiêu tuyển sinh  

2.1. Đối tượng tuyển sinh: Học viên đã tốt nghiệp các chương trình đào tạo thạc sĩ 

Quản trị kinh doanh liên kết giữa ĐHQGHN với các đối tác CMU (giai đoạn tuyển 

sinh 2005–2012), DSU (giai đoạn tuyển sinh 2009-2012), GRIGGS (giai đoạn tuyển 

sinh 2007-2012), UBI (giai đoạn tuyển sinh 2002–2011), IMPAC (giai đoạn tuyển 

sinh 2005-2010). 

2.2. Chỉ tiêu tuyển sinh: Theo Quyết định phê duyệt chỉ tiêu của Đại học Quốc gia Hà 

Nội  

3. Tổ chức đào tạo 

- Thời gian đào tạo: Học viên hoàn thành các học phần và luận văn tốt nghiệp 

trong thời gian theo quy định. 

- Tổ chức học vào cuối tuần (cả ngày thứ 7 và Chủ nhật) 

4. Chương trình đào tạo:  

Bao gồm các học phần và luận văn tốt nghiệp (theo phụ lục 1,2)  

5. Tổ chức xét tuyển 

5.1. Tuyển sinh theo phương thức xét tuyển gồm hai bước: thẩm định hồ sơ và phỏng 

vấn. 

- Bước 1: Xem xét hồ sơ dự tuyển của các thí sinh và đánh giá hồ sơ theo các 

tiêu chí đầu vào. Các ứng viên đạt yêu cầu qua vòng xét hồ sơ sẽ được thông báo về 

thời gian phỏng vấn. 

- Bước 2: Tổ chức phỏng vấn.  

Căn cứ vào hồ sơ đăng ký xét tuyển và các thông tin thí sinh cung cấp, Hội 

đồng sẽ phỏng vấn nhằm kiểm tra kinh nghiệm và đánh giá khả năng xử lý tình 

huống, động cơ và năng lực học tập của thí sinh.  

5.2. Kết quả xét tuyển được đưa ra dựa trên: (a) kết quả đánh giá hồ sơ;  (b) kết quả phỏng 

vấn.  

 Trên cơ sở kết quả xét tuyển, Hội đồng tuyển sinh sẽ đề nghị điểm trúng 

tuyển, triệu tập thí sinh trúng tuyển và đề nghị Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế, 

ĐHQGHN công nhận học viên. 

6. Tiêu chí đánh giá 

6.1. Thông tin chung 

- Việc đánh giá thí sinh được thực hiện bởi các Tiểu ban phỏng vấn và đánh giá 

hồ sơ. Thành viên của các Tiểu ban là các giảng viên, chuyên gia, nhà quản lý có 

kiến thức chuyên sâu về Quản trị kinh doanh và các lĩnh vực liên quan, đang làm 

việc trong ĐHQGHN, các đối tác của Trường Đại học Kinh tế và các trường đại học 

khác của Việt Nam. 

- Thông qua việc xem xét hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp với thí sinh, các tiểu ban 

sẽ đánh giá thí sinh dự tuyển theo các tiêu chí. 
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- Thang điểm: Điểm đánh giá tối đa: 100 điểm  

- Điểm tối thiểu được xét tuyển 50/100 điểm 

6.2. Tiêu chí đánh giá 

6.2.1. Đánh giá hồ sơ (50 điểm): 

- Các tiêu chí đánh giá quá trình đào tạo (20 điểm): Kết quả học tập của học 

viên, dựa trên bảng điểm thạc sĩ. 

- Tiêu chí kinh nghiệm làm việc và kinh nghiệm lãnh đạo (20 điểm): Chức vụ 

hiện tại, thâm niên công tác, thành tích nổi trội trong công tác, quá trình thăng tiến 

trong công việc. 

- Tiêu chí về tầm ảnh hưởng, quy mô quản lý của học viên tại đơn vị đang công 

tác (10 điểm): Số lượng nhân viên quản lý, vị trí và lĩnh vực quản lý. 

6.2.2. Phần thi phỏng vấn: (50 điểm) 

Các tiêu chí đánh giá phần thi phỏng vấn gồm: 

- Nhận thức, trình độ, hiểu biết chuyên môn của thí sinh về các vấn đề thuộc 

hoặc liên quan tới Quản trị kinh doanh (20 điểm) 

- Kinh nghiệm thực tiễn của thí sinh trong quá trình làm tại các cơ quan, doanh 

nghiệp (10 điểm) 

- Khả năng phản hồi, tư duy giải quyết vấn đề, tình huống đưa ra trong cuộc 

phỏng vấn (10 điểm) 

- Khả năng nắm bắt kiến thức chuyên môn và vận dụng vào thực tế (5 điểm) 

- Phong cách của thí sinh trong buổi phỏng vấn: Sự tự tin, chuẩn bị cho buổi 

phỏng vấn (5 điểm) 

7. Thời gian đăng ký, nhận hồ sơ và lệ phí xét tuyển:  

Năm 2020, việc đăng kí dự tuyển thạc sĩ được thực hiện trực tuyến một phần. Nhiệm 

vụ của thí sinh:  

- Truy cập vào cổng đăng kí tuyển sinh sau đại học của ĐHQGHN tại địa chỉ: 

http://tssdh.vnu.edu.vn để khai báo các thông tin cơ bản theo hướng dẫn như sau: 

- Thời gian đăng kí:  

o Đợt 1: từ 8h00 ngày 17/4/2020 đến 17h00 ngày 5/6/2020.  

o Đợt 2: từ 8h00 ngày 29/6/2020 đến 17h00 ngày 02/10/2020. 

- Nộp bản cứng hồ sơ theo quy định của Nhà trường  (Phụ lục 3) (nộp trực 

tiếp tại Phòng 401 nhà E4 hoặc qua đường bưu điện: Phòng Đào tạo: Phòng 401 Nhà 

E4, Trường Đại học Kinh tế, số 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội.  

- Thời gian khai báo thông tin trực tuyến và nhận hồ sơ (nếu hồ sơ chuyển qua 

đường bưu điện sẽ tính theo dấu bưu điện):  

-  Thời gian nhận hồ sơ:  

o Đợt 1: từ 8h00 ngày 17/04/2020 đến 17h00 ngày 05/6/2020.  

http://tssdh.vnu.edu.vn/
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o Đợt 2: từ 8h00 ngày 29/6/2020 đến 17h00 ngày 02/10/2020. 

-  Lệ phí xét tuyển: 

+ Lệ phí xét tuyển: 260.000 đồng/01 thí sinh 

+ Nộp lệ phí xét tuyển vào tài khoản của đơn vị  

Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN 

Số tài khoản: 049 100 000 328 9  Tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thăng 

Long 

Nội dung nộp: [Mã ĐKDT]_[Tên thí sinh…]_[ngày sinh…]_TS_[Ngành dự 

thi…]_LP tuyển sinh năm 2020 

8. Hồ sơ dự thi thạc sĩ: Danh mục tài liệu kèm hồ sơ tuyển sinh  (Phụ lục 3). 

9. Thời gian công bố kết quả: Trước 17h00 ngày 07/7/2020 (đợt 1) và trước 17h00 

ngày 03/11/2020 (đợt 2). 

10. Thời gian nhập học: Trước ngày 24/7/2020 (đợt 1) và trước ngày 20/11/2020 (đợt 2).  

Lưu ý: Nhà trường tiến hành xác minh các loại văn bằng, chứng chỉ của các ứng viên 

dự tuyển đào tạo Sau đại học trước khi ra Quyết định công nhận học viên. 

11. Kinh phí:  

11.1. Học phí thu theo tín chỉ, học viên chỉ nộp học phí cho các học phần thực học: 

học phần học bổ sung, học phần Tiếng Anh cơ bản (Trường hợp học viên đã đạt 

chuẩn đầu ra trình độ tiếng Anh tương đương bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 

6 bậc dùng cho Việt Nam thì được miễn học phần Tiếng Anh cơ bản), Luận văn, học 

lại, bảo vệ lại Luận văn. 

11.2. Mức thu học phí đào tạo theo tín chỉ: áp dụng theo Khoản 2, Khoản 3, Điều 5, 

Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 đối với chương trình đào tạo thạc sĩ 

Quản trị kinh doanh định hướng ứng dụng của ĐHQGHN năm học 2020-2021 là 

460.000 đồng/tín chỉ.  

12. Liên hệ:  

 Phòng Đào tạo: Phòng 401 Nhà E4, Trường Đại học Kinh tế, số 144 Xuân 

Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 024.37547506 (máy lẻ 305) – Mr Toản: 

0983195198; Website: www.ueb.vnu.edu.vn 

 

Nơi nhận: 

- ĐHQGHN (để báo cáo); 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; 

- Các Sở, Ban, Ngành, UBND các tỉnh; 

- Các Học viện, trường Cao đẳng, Đại học; 

- Các đơn vị truyền thông; 

- Phòng tuyển sinh (để thực hiện) 

- Phòng truyền thông và QTTH (để thực hiện); 

- Trưởng các đơn vị trực thuộc (để phối hợp thực hiện);   

- Lưu VT, ĐT. T16. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG  

 

(Đã ký) 

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Tuân 

http://www.ueb.vnu.edu.vn/
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Phụ lục 1.  Bảng các học phần hoàn thiện đối với các chương trình liên kết đào 

tạo quốc tế CMU – DSU – GRIGGS – UBI – IMPAC tại ĐHQGHN 

 (Kèm theo Thông báo số 905/TB-ĐHKT ngày 17 tháng 04 năm 2020  

của Trường Đại học Kinh tế -ĐHQGHN) 

 

1.1. Các học phần phải học bổ sung đối với học viên tốt nghiệp Chương trình liên 

kết đào tạo với ĐH California Miramar, Hoa Kỳ (CMU) 

 

TT Học phần của chương trình chuẩn 
Số tín 

chỉ 
Ghi chú 

Số tín chỉ học bổ sung 12  

1 
Triết học 

(Philosophy) 
4 

Bổ sung kiến thức về ngành 

học 

2 

Đạo đức kinh doanh và văn hóa 

doanh nghiệp trong hội nhập quốc 

tế 

(Business Ethics and Corporate 

Culture in International 

Integration) 

 

3 

Bổ sung kiến thức về đạo đức 

nghề nghiệp, thái độ phục vụ, 

và trách nhiệm công dân trong 

thời kỳ hội nhập sâu rộng 

3 

 

Thiết kế nghiên cứu luận văn 

(Dissertation Research Design) 2 

 Bổ sung kiến thức và năng lực 

chuyên môn về phân tích tổng 

hợp, và giải quyết vấn đề; bổ 

sung kiến thức để làm luận văn 

tốt nghiệp  

4 
Quản trị công ty nâng cao 

(Advanced Corporate Governance) 

 

3 

Bổ sung kiến thức chuyên 

ngành 

Số tín chỉ tiếng Anh và Luận văn:                 13 

1 
Tiếng Anh cơ bản*  

(English for general purpose) 
4 

Đáp ứng chuẩn trình độ ngoại 

ngữ đầu ra của ĐHQGHN 

tương đương bậc 3/6 

2 
Luận văn 

(Thesis) 
9  

Tổng số tín chỉ 25  

* Xem phụ lục 2 
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1.2. Các học phần phải học bổ sung đối với học viên tốt nghiệp Chương trình liên 

kết đào tạo với ĐH Công bang Delaware, Hoa Kỳ (DSU) 

 

TT 
Học phần của chương trình 

chuẩn 

Số 

tín 

chỉ 

Ghi chú 

Số tín chỉ học bổ sung 21  

1 
Triết học 

(Philosophy) 
4 

Bổ sung kiến thức về ngành 

học 

2 

Đạo đức kinh doanh và văn hóa 

doanh nghiệp trong hội nhập quốc 

tế 

(Business Ethics and Corporate 

Culture in International 

Integration) 

 

3 

Bổ sung kiến thức về đạo đức 

nghề nghiệp, thái độ phục vụ, 

và trách nhiệm công dân trong 

thời kỳ hội nhập sâu rộng 

3 

 

Thiết kế nghiên cứu luận văn 

(Dissertation Research Design) 2 

 Bổ sung kiến thức và năng lực 

chuyên môn về phân tích tổng 

hợp, và giải quyết vấn đề; bổ 

sung kiến thức để làm luận văn 

tốt nghiệp  

4 

Quản trị công ty nâng cao 

(Advanced Corporate 

Governance) 

 

3 

Bổ sung kiến thức chuyên 

ngành 

5 
Chiến lược cạnh tranh 

(Competitive strategy) 
3 

Bổ sung kiến thức chuyên 

ngành 

6 

Kinh doanh quốc tế: thách thức 

trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu 

(International Business: 

Challenges of Global Competition) 

3 
Bổ sung kiến thức chuyên 

ngành 

7 

Quản trị sản xuất và tác nghiệp 

nâng cao 

(Advanced Production and 

Operation Management) 

3 
Bổ sung kiến thức chuyên 

ngành 

Số tín chỉ tiếng Anh và Luận văn:                  13  

1 
Tiếng Anh cơ bản * 

(English for general purpose) 
4 

Đáp ứng chuẩn trình độ ngoại 

ngữ đầu ra của ĐHQGHN 

tương đương bậc 3/6 

2 
Luận văn 

(Thesis) 
9  

 Tổng số tín chỉ 34  

 

* Xem phụ lục 2 
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1.3. Các học phần phải học bổ sung đối với học viên tốt nghiệp Chương trình liên 

kết đào tạo với ĐH Griggs, Hoa Kỳ 

 

TT 
Học phần của chương trình 

chuẩn 

Số tín 

chỉ 
Ghi chú 

Số tín chỉ học bổ sung 15  

1 
Triết học 

(Philosophy) 
4 

Bổ sung kiến thức về ngành 

học 

2 

Đạo đức kinh doanh và văn hóa 

doanh nghiệp trong hội nhập quốc 

tế (Business Ethics and Corporate 

Culture in International 

Integration) 

 

3 

Bổ sung kiến thức về đạo đức 

nghề nghiệp, thái độ phục vụ, 

và trách nhiệm công dân trong 

thời kỳ hội nhập sâu rộng 

3 

 

 

Thiết kế nghiên cứu luận văn 

(Dissertation Research Design) 

2 

Bổ sung kiến thức và năng lực 

chuyên môn về phân tích tổng 

hợp, và giải quyết vấn đề; bổ 

sung kiến thức để làm luận 

văn tốt nghiệp 

4 

Quản trị công ty nâng cao 

(Advanced Corporate 

Governance) 

 

3 

Bổ sung kiến thức chuyên 

ngành 

5 
Chiến lược cạnh tranh 

(Competitive Strategy) 
3 

Bổ sung kiến thức chuyên 

ngành 

Số tín chỉ tiếng Anh và Luận văn:                  13  

1 
Tiếng Anh cơ bản* 

(English for general purpose) 
4 

Đáp ứng chuẩn trình độ ngoại 

ngữ đầu ra của ĐHQGHN 

tương đương bậc 3/6 

2 Luận văn  (Thesis) 9  

 Tổng số tín chỉ 28  

 

* Xem phụ lục 2 
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1.4. Các học phần phải học bổ sung đối với học viên tốt nghiệp Chương trình liên 

kết đào tạo với Viện Quản trị kinh doanh, Vương Quốc Bỉ (UBI) 

 

TT 
Học phần của chương trình 

chuẩn 

Số tín 

chỉ 
Ghi chú 

Số tín chỉ học bổ sung 06  

1 
Triết học 

(Philosophy) 
4 

Bổ sung kiến thức về ngành 

học 

2 

 

Thiết kế nghiên cứu luận văn 

(Dissertation Research Design) 2 

Bổ sung kiến thức và năng lực 

chuyên môn về phân tích tổng 

hợp, và giải quyết vấn đề; bổ 

sung kiến thức để làm luận văn 

tốt nghiệp  

Số tín chỉ Tiếng Anh và Luận văn 13  

1 
Tiếng Anh cơ bản*  

(English for general purpose) 
4 

Đáp ứng chuẩn trình độ ngoại 

ngữ đầu ra của ĐHQGHN 

tương đương bậc 3/6 

2 
Luận văn 

(Thesis) 
9  

 Tổng số tín chỉ 19  

 

* Xem phụ lục 2 

  



 9 

1.5. Các học phần phải học bổ sung đối với học viên tốt nghiệp Chương trình liên 

kết đào tạo với Viện United Business Institute Bỉ (UBI – EMBA1) 

 

TT Học phần của chương trình chuẩn 
Số tín 

chỉ 
Ghi chú 

Số tín chỉ học bổ sung 12  

1 
Triết học 

(Philosophy) 
4 Bổ sung kiến thức về ngành học 

2 

 

Thiết kế nghiên cứu luận văn 

(Dissertation Research Design) 2 

 Bổ sung kiến thức và năng lực 

chuyên môn về phân tích tổng 

hợp, và giải quyết vấn đề; bổ 

sung kiến thức để làm luận văn 

tốt nghiệp  

3 

Đạo đức kinh doanh và văn hóa 

doanh nghiệp trong hội nhập quốc tế 

(Business Ethics and Corporate 

Culture in International 

Integration) 

 

3 

Bổ sung kiến thức về đạo đức 

nghề nghiệp, thái độ phục vụ, và 

trách nhiệm công dân trong thời 

kỳ hội nhập sâu rộng 

4 
Quản trị công ty nâng cao 

(Advanced Corporate Governance) 

 

3 
Bổ sung kiến thức chuyên ngành 

Số tín chỉ Tiếng Anh và Luận văn 13  

1 
Tiếng Anh cơ bản * 

(English for general purpose) 
4 

Đáp ứng chuẩn trình độ ngoại 

ngữ đầu ra của ĐHQGHN tương 

đương bậc 3/6 

2 Luận văn (Thesis) 9  

 Tổng số tín chỉ 25  

 

* Xem phụ lục 2 
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1.6. Các học phần phải học bổ sung đối với học viên tốt nghiệp Chương trình 

liên kết đào tạo với Viện United Business Institute Bỉ (UBI – EMBA2) 

 

TT 
Học phần của chương trình 

chuẩn 

Số tín 

chỉ 
Ghi chú 

Số tín chỉ học bổ sung 06  

1 
Triết học 

(Philosophy) 
4 

Bổ sung kiến thức về ngành 

học 

2 
Thiết kế nghiên cứu luận văn 

(Dissertation Reseach Design) 
2 

Bổ sung kiến thức và năng 

lực chuyên môn về phân tích 

tổng hợp, và giải quyết vấn 

đề; bổ sung kiến thức để làm 

luận văn tốt nghiệp 

Số tín chỉ Tiếng Anh và Luận văn 13  

1 
Tiếng Anh cơ bản*  

(English for general purpose) 
4 

Đáp ứng chuẩn trình độ ngoại 

ngữ đầu ra của ĐHQGHN 

tương đương bậc 3/6 

2 
Luận văn 

(Thesis) 
9  

 Tổng số tín chỉ 19  

 

* Xem phụ lục 2 
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1.7. Các học phần phải học bổ sung đối với học viên tốt nghiệp Chương trình liên 

kết đào tạo với Đại học IMPAC Hoa Kỳ 

 

TT 
Học phần của chương trình 

chuẩn 

Số tín 

chỉ 
Ghi chú 

Số tín chỉ học bổ sung 06  

1 
Triết học 

(Philosophy) 
4 

Bổ sung kiến thức về ngành 

học 

2 
Thiết kế nghiên cứu luận văn 

(Dissertation Reseach Design) 
2 

Bổ sung kiến thức và năng 

lực chuyên môn về phân tích 

tổng hợp, và giải quyết vấn 

đề; bổ sung kiến thức để làm 

luận văn tốt nghiệp 

Số tín chỉ Tiếng Anh và Luận văn 13  

1 
Tiếng Anh cơ bản*  

(English for general purpose) 
4 

Đáp ứng chuẩn trình độ ngoại 

ngữ đầu ra của ĐHQGHN 

tương đương bậc 3/6 

2 
Luận văn 

(Thesis) 
9  

 Tổng số tín chỉ 19  

 

* Xem phụ lục 2 
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Phụ lục 2  Bảng tham chiếu quy đổi một số chứng chỉ Ngoại ngữ tương đương 

cấp độ 3/6 khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc sử dụng trong tuyển sinh trình độ 

thạc sĩ tại ĐHQGHN 

 (Kèm theo Thông báo số 905/TB-ĐHKT ngày 17 tháng 04 năm 2020  

của Trường Đại học Kinh tế -ĐHQGHN) 

2.1. Tiếng Anh 

Khung 

năng 

lực  

ngoại 

ngữ 

VN   

IELTS TOEFL 
TOEIC  

(4 kỹ năng) 
Cambridge Exam BEC 

BULA

TS 

Vietnamese 

Standardized 

Test of 

English 

Proficiency 

 Cấp 

độ  3  
4.5 

450   

ITP 

133 

CBT      

45 iBT 

Reading 275 

Listening 275 

Speaking 120 

Writing 120 

KET (Distinction 140) 

PET (Pass 140) 

FCE (Level B1 - 140) 

Prelimin

ary 
40-

59 

VSTEP.3-5 

(4.0 – 5.5) 

Cấp 

độ 4 
5.0 

45 – 93 

iBT 

Reading 385 

Listening 400 

Speaking 160 

Writing 150 

KET (Distinction 160) 

PET (Pass 160) 

FCE (Level B2 - 160) 
Vantage 

60-

74 

VSTEP.3-5 

(6.0) 

(Các điểm số nêu trên là điểm tối thiểu cần đạt được) 

Ghi chú: Đối với một số chứng chỉ quốc tế không thông dụng khác, đơn vị đào tạo 

cần gửi đến Bộ Giáo dục và Đào tạo cho ý kiến về việc quy đổi tương đương. 

2.2. Danh sách các cơ sở cấp chứng chỉ Ngoại ngữ được công nhận trong tuyển 

sinh thạc sĩ tại ĐHQGHN 

2.2.1 Chứng chỉ B1(Tiếng anh) 

STT Cơ sở đào tạo Ghi chú 

1. 1 Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội  

2. 2 Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng  

3. 3 Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế  

4. 4 Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh  

5. 5 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Chứng chỉ cấp sau 

ngày 15/05/2019 

6. 6 Trường Đại học Hà Nội  

7. 7 Đại học Thái Nguyên Chứng chỉ cấp sau 

ngày 15/05/2019 

8. 8 Trường Đại học Cần Thơ Chứng chỉ cấp sau 

ngày 15/05/2019 
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2.2.2. Các chứng chỉ tiếng Anh 

 

STT 
Cơ sở cấp  

chứng chỉ 

Các chứng chỉ được công nhận 

IELTS TOEFL TOEIC 

Cambridg

e Exam     

PET 

BEC 

Preliminary 
BULATS 

1.  

Educational 

Testing 

Service (ETS) 

 √ √    

2.  
British 

Council (BC) 
√      

3.  

International 

Development 

Program (IDP) 

√      

4.  
Cambridge 

ESOL 
√   √ √ √ 

 

Ghi chú: 

- Trường hợp học viên đã đạt chuẩn đầu ra trình độ tiếng Anh tương đương bậc 

3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam thì được miễn học phần 

Tiếng Anh cơ bản (Phụ lục 2). 

- Chứng chỉ có giá trị trong thời hạn 2 năm kể từ ngày thi chứng chỉ ngoại ngữ đến 

ngày đăng ký dự thi thạc sĩ và được cấp bởi cơ sở được ĐHQGHN công nhận (Phụ lục 2).  

  



 14 

 

Phụ lục 3 Danh mục tài liệu kèm hồ sơ dự tuyển 

(Kèm theo Thông báo số 905/TB-ĐHKT ngày 17 tháng 04 năm 2020  

của Trường Đại học Kinh tế -ĐHQGHN) 

 

3.1. Hồ sơ nộp dự tuyển:  

3.1.1. Bản sao công chứng bằng và bảng điểm thạc sĩ.  

3.1.2. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của thủ trưởng cơ quan hiện đang công tác hoặc chính 

quyền địa phương nơi thí sinh cư trú (thời hạn trong vòng 06 tháng tính đến ngày nộp hồ 

sơ). (Theo mẫu 1) 

Lưu ý: Ảnh trên sơ yếu lý lịch phải có dấu giáp lai của thủ trưởng cơ quan quản lý 

hoặc chính quyền địa phương nơi thí sinh cư trú  

3.1.3. Quyết định cử đi học của cơ quan chủ quản: 01 bản (nếu có); (Theo mẫu 2) 

3.1.4. Bản sao có công chứng giấy tờ hợp pháp về đối tượng có chứng chỉ Tiếng Anh 

(nếu có). 

3.1.5. Bản cam đoan tính hợp lệ của văn bằng, chứng chỉ đã nộp. (Theo mẫu 3) 

3.1.6. 03 ảnh màu 4x6 (chụp trong vòng 6 tháng) ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, 

vào mặt sau ảnh. 

Lưu ý: -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 gia dự thi trong năm đó 

và 2 năm tiếp theo. Hồ sơ tuyển sinh và nhập học không trả lại. 
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Mẫu 1 

 

 

 

                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                          -----oOo----- 

 

 

 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH  

 

 

 

Họ và tên:  ....................................................... Nam, nữ: ............................  

Sinh năm:  .....................................................................................................  

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay:  ..............................................  

 ........................................................................................................................  

 ........................................................................................................................  

Chứng minh thư nhân dân số:  ..................... Cấp tại: ...............................  

Ngày……..tháng……..năm 200… 

Khi cần báo tin cho ai, ở đâu? (Ghi rõ địa chỉ người nhận, điện thoại cố định, 

di động) 

 ........................................................................................................................   

 ........................................................................................................................   

 ........................................................................................................................   

 ........................................................................................................................  

 

 

 

 

 

(Ảnh 4cm x 6cm) 
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I. THÔNG TIN CÁ NHÂN  

Họ và tên: ....................................................  ..................................................  

Sinh ngày …….… tháng ….… năm ………………………. Tại:  ...............  

Nguyên quán: ………………………………………Dân tộc:…………….. 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : ..................................................................  

Nơi ở hiện nay: ……………………………………………………………. 

Đảng / Đoàn viên:…………………..Ngày vào:……………………Nơi 

vào:……………… 

Trình độ văn hóa: ........................................ ………… ….Xếp loại TN:………… 

 

 

Trình độ chuyên môn: ( đã tốt nghiệp CĐ; ĐH ) ……………ếp loại TN: ……… 

Trình độ ngoại ngữ:..................................... ……………Xếp loại: ……………… 

 

QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG BẢN THÂN 

 

Từ tháng năm 

đến tháng năm 
Làm công tác gì Ở đâu 

Giữ chức vụ 

gì 

    

    

 

KHEN THƯỞNG VÀ KỈ LUẬT 

 

Khen thưởng: ................................................................................................. …. 

Kỉ luật: ............................................................................................................ …. 
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II. THÔNG TIN GIA ĐÌNH 

1. Họ và tên bố: .......................................... Năm sinh:……………………….. 

Nghề nghiệp ................................................ ………………………………….. 

Nơi làm việc:………………………………………………………………..… 

Nơi ở hiện nay:……………………………………………………………….. 

2. Họ và tên mẹ: ……………………………………….Năm sinh: ................ 

Nghề nghiệp…………………………………………………………………... 

Nơi làm việc:………………………………………………………………….. 

Nơi ở hiện nay :……………………………………………………………….. 

3. Họ và tên vợ/chồng:  ............................. ………….. Năm sinh:…………… 

Nghề nghiệp  ............................................... …………………………………... 

Nơi làm việc:………………………………………………………………..…. 

Nơi ở hiện nay:………………………………………………………………… 

4. Các con: ( Tên, năm sinh )………………………………………………… 

 ................... ………………………………………………………………… 

 .............................................................................................................. …….. 

5. Anh chị em ruột: ( tên, năm sinh, nghề nghiệp, nơi làm việc, chỗ ở ) .  

 ........................................................................................................................  

 ........................................................................................................................  

 ........................................................................................................................  

 ........................................................................................................................  

LỜI CAM ĐOAN 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có điều gì khai man tôi 

xin chịu trách nhiệm hoàn toàn. 

Xác nhận của cơ quan hiện đang công 

tác  

(Hoặc chính quyền địa phường nơi cư 

trú) 

Ngày .....tháng.....năm.......... 

Người khai ký tên 
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Mẫu 2 

TÊN CƠ QUAN  

 

--------------------- 

 

Số: ……… 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------------------- 

 

………….., ngày …..tháng …..năm……..  

 

 

Kính gửi:  Hội đồng tuyển sinh Sau đại học Trường Đại học Kinh tế - 

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

 

Cơ quan:  ......................................................................................................................  

Đồng ý cử Ông (Bà): ....................................................................................................  

Sinh ngày: .....................................................................................................................  

Hiện nay phụ trách công việc:  .....................................................................................  

Bắt đầu từ:  …………………………… ….đến ..........................................................  

Là cán bộ trong biên chế (hoặc hợp đồng dài hạn) của cơ quan đến Trường Đại học 

Kinh tế - ĐHQGHN làm thủ tục dự thi tuyển sinh. Nếu trúng tuyển cơ quan chúng 

tôi sẽ cử đi học sau đại học chuyên ngành:  .................................................................  

Thuộc cấp đào tạo (thạc sĩ, tiên sĩ):  .............................................................................  

Đề nghị Quý Hội đồng xem xét và tạo điều kiện cho Ông (Bà): .................................  

Đạt kết quả tốt trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm …………và học tập tại 

Trường (nếu trúng tuyển). 

Xin trân trọng cảm ơn! 

Thủ trưởng cơ quan 

(ký tên, đóng dấu) 

  



 19 

Mẫu 3 

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc 

---o0o--- 

 

GIẤY CAM ĐOAN 

Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh SĐH Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN 

Tên tôi là:…… ………………………………………………………………….. 

Ngày sinh: ……………………………………………………………………… 

Nơi sinh : ………………………………………………….……………………. 

Số điện thoại liên hệ : ……………………………………………………….…. 

Đăng ký dự thi thạc sĩ chuyên ngành : ……………………………………….... 

Tại Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN đợt    năm 20…. 

Tôi xin cam kết các giấy tờ nộp trong hồ sơ tuyển sinh đúng pháp lý bao gồm : 

- Bản sao có xác nhận công chứng bằng tốt nghiệp và bảng điểm thạc sĩ 

chương trình liên kết đào tạo quốc tế 

- Chứng chỉ Tiếng Anh B1 (nếu có) của trường :......................................... 

- Hồ sơ minh chứng đối tượng ưu tiên (nếu có) :......................................... 

 Tôi xin cam đoan hồ sơ dự thi tuyển sinh của tôi là sự thật, đúng và đủ theo 

tiêu chuẩn, điều kiện qui chế tuyển sinh sau đại học của ĐHQGHN và Bộ GD&ĐT. 

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về các văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ 

liên quan khác nộp trong hồ sơ dự thi tuyển sinh, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm và 

xử lý theo qui chế tuyển sinh sau đại học của ĐHQGHN và Bộ GD&ĐT. 

Trân trọng! 

 Hà Nội, ngày …. tháng ….  năm 20.... 

NGƯỜI LÀM ĐƠN 

            

  

 

 


