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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 Số 237/KHCN  

                                                                              Hà Nội, ngày  03   tháng 7 năm 2006 

QUYẾT ĐỊNH 
CỦA GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

Về việc Ban hành một số điều chỉnh, bổ sung về điều kiện xét chuyển tiếp sinh 
đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội 

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

Căn cứ Nghị định số 07/2001/NĐ-CP, ngày 01 tháng 02 năm 2001 của Chính phủ về 
Đại học Quốc gia; 

Căn cứ Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia ban hành kèm theo  
Quyết định số 16/2001/QĐ-TTg,  ngày 12 tháng 02 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Quy định về Tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội được ban 
hành theo Quyết định số 600/TCCB, ngày 01 tháng 10 năm 2001 của Giám đốc Đại học 
Quốc gia Hà Nội; 

Căn cứ Quy chế đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội được ban hành theo 
Quyết định số 15/ĐT, ngày 09 tháng 02 năm 2004 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; 

Theo đề nghị của các ông Trưởng ban Khoa học Công nghệ, Chủ nhiệm Khoa Sau 
đại học. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành văn bản: “Một số điều chỉnh, bổ sung về điều kiện xét chuyển tiếp 
sinh đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội”. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kí. 

Điều 3. Các ông (bà) Chánh văn phòng, Trưởng ban Khoa học Công nghệ, Chủ 
nhiệm khoa Sau đại học, Trưởng ban chức năng liên quan, Thủ trưởng đơn vị đào tạo trực 
thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

 
 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3 
- Lưu VP, KHCN 

GIÁM ĐỐC  

(đã ký) 

 

 

GS.TSKH. Đào Trọng Thi 
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                    

MỘT SỐ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG  
Về điều kiện xét chuyển tiếp sinh vào đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội  

(Ban hành kèm theo Quyết định số 237/KHCN, ngày 03 tháng 7 năm 2006 
 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)  

 

I. Điều chỉnh, bổ sung điều kiện xét chuyển tiếp sinh đào tạo sau đại học tại Điều 13 
và Điều 14 trong Quy chế đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) 
được ban hành theo Quyết định số 15/ĐT, ngày 09 tháng 02 năm 2004 của Giám đốc 
ĐHQGHN như sau: 

Điều 13 (sửa đổi)  

1. Sinh viên hệ chính quy của ĐHQGHN được xét chuyển tiếp sinh đào tạo thạc sỹ 
trong năm tốt nghiệp nếu có đủ những điều kiện sau: 

- Điểm trung bình chung các môn học toàn khoá đạt từ 7,0 trở lên; điểm trung bình 
chung môn Ngoại ngữ (môn Ngoại ngữ 2 đối với các ngành Ngoại ngữ) của toàn khóa đạt 
từ 7,0 trở lên hoặc đạt yêu cầu môn Ngoại ngữ của kỳ thi tuyển sinh sau đại học ở 
ĐHQGHN; 

- Tổng điểm trung bình chung các môn học thuộc khối kiến thức chuyên môn của 
ngành (bao gồm khối kiến thức cơ sở của ngành, khối kiến thức chuyên ngành, khối kiến 
thức nghiệp vụ, khoá luận/thi tốt nghiệp) và điểm thưởng thành tích nghiên cứu khoa học 
(giải thưởng nghiên cứu khoa học sinh viên, bài báo khoa học) đạt từ 8,0 trở lên; không có 
môn học nào thuộc khối kiến thức chuyên môn của ngành phải thi lại; 

- Ngành tốt nghiệp đại học đúng với chuyên ngành đào tạo thạc sỹ; 

- Đạt giải thưởng nghiên cứu khoa học sinh viên từ cấp trường, khoa trực thuộc trở 
lên, hoặc có bài báo đăng (toàn văn) trên tạp chí khoa học, tuyển tập công trình hội nghị 
khoa học (có phản biện) cấp cơ sở, quốc gia, quốc tế, hoặc có khoá luận tốt nghiệp đạt từ 
9,5 điểm trở lên. 

- Có nguyện vọng và được đơn vị đào tạo sau đại học của ĐHQGHN chấp nhận; 

2. Sinh viên hệ chính quy của các cơ sở đào tạo đại học không thuộc ĐHQGHN được 
xét chuyển tiếp sinh đào tạo thạc sỹ trong năm tốt nghiệp nếu có đủ những điều kiện sau: 

- Điểm trung bình chung các môn học toàn khoá đạt từ 8,0 trở lên; điểm trung bình 
chung môn Ngoại ngữ (môn Ngoại ngữ 2 đối với các ngành Ngoại ngữ) của toàn khóa đạt 
từ 8,0 trở lên hoặc đạt yêu cầu môn Ngoại ngữ của kỳ thi tuyển sinh sau đại học ở 
ĐHQGHN; 
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- Tổng điểm trung bình chung các môn học thuộc khối kiến thức chuyên môn của 
ngành (bao gồm khối kiến thức cơ sở của ngành, khối kiến thức chuyên ngành, khối kiến 
thức nghiệp vụ, khoá luận/thi tốt nghiệp) và điểm thưởng thành tích nghiên cứu khoa học 
(giải thưởng nghiên cứu khoa học sinh viên, bài báo khoa học) đạt từ 9,0 trở lên; không có 
môn học nào thuộc khối kiến thức chuyên môn của ngành phải thi lại; 

- Ngành tốt nghiệp đại học đúng với chuyên ngành đào tạo thạc sỹ; 

- Đạt giải nghiên cứu khoa học sinh viên từ cấp trường trở lên, hoặc có bài báo đăng 
(toàn văn) trên tạp chí khoa học, tuyển tập công trình hội nghị khoa học (có phản biện) 
cấp quốc gia, quốc tế, hoặc có khoá luận tốt nghiệp đạt 10 điểm; 

- Có nguyện vọng và được đơn vị đào tạo sau đại học của ĐHQGHN chấp nhận. 

3. Sinh viên hệ chính quy của các cơ sở đào tạo đại học không thuộc ĐHQGHN 
nhưng có uy tín về chất lượng đào tạo của ngành đã học (ngành và cơ sở đào tạo cụ thể do 
Giám đốc ĐHQGHN quyết định) được xét chuyển tiếp sinh đào tạo thạc sỹ trong năm tốt 
nghiệp theo các điều kiện như đối với sinh viên hệ chính quy của ĐHQGHN. 

Điều 14 (sửa đổi) 

1. Học viên cao học của ĐHQGHN được xét chuyển tiếp sinh đào tạo tiến sỹ trong 
năm tốt nghiệp nếu có đủ những điều kiện sau: 

- Điểm trung bình chung các môn học ở bậc đào tạo thạc sỹ đạt từ 8,0 trở lên; điểm 
môn Ngoại ngữ (môn Ngoại ngữ 2 đối với các ngành Ngoại ngữ) đạt từ 7,0 trở lên hoặc 
đạt yêu cầu môn Ngoại ngữ của kỳ thi tuyển sinh sau đại học ở ĐHQGHN; 

- Tổng điểm trung bình chung các môn học thuộc khối kiến thức cơ sở, chuyên 
ngành và điểm thưởng thành tích nghiên cứu khoa học (bài báo khoa học) đạt từ 8,5 trở 
lên; không có môn học nào thuộc khối kiến thức cơ sở, chuyên ngành đạt dưới 7,0 điểm ở 
lần thi thứ nhất; 

- Luận văn tốt nghiệp đạt từ 9,5 điểm trở lên và được Hội đồng chấm luận văn nhất 
trí đề nghị cho chuyển tiếp đào tạo tiến sỹ; 

- Hoàn thành chương trình đào tạo đúng thời hạn, không phải tạm ngừng học tập 
hoặc kéo dài thời gian học tập, bảo vệ luận văn; 

- Có ít nhất một bài báo phù hợp với đề tài nghiên cứu, đã được công bố (toàn văn) 
trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học (có phản biện) cấp quốc 
gia, quốc tế; 

- Chuyên ngành đào tạo thạc sỹ đúng với chuyên ngành đào tạo tiến sỹ; 

- Có ý kiến đề nghị của cán bộ hướng dẫn luận văn thạc sỹ cho chuyển tiếp đào tạo 
tiến sỹ; 

- Được cơ quan quản lý (nếu là cán bộ thuộc các cơ quan nhà nước) đồng ý cho 
chuyển tiếp đào tạo tiến sỹ; 

- Có nguyện vọng và được đơn vị đào tạo sau đại học của ĐHQGHN chấp nhận. 
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2. Học viên cao học của các cơ sở đào tạo sau đại học không thuộc ĐHQGHN được 
xét chuyển tiếp sinh đào tạo tiến sỹ trong năm tốt nghiệp nếu có đủ những điều kiện sau: 

- Điểm trung bình chung các môn học ở bậc đào tạo thạc sỹ đạt từ 9,0 trở lên; điểm 
môn Ngoại ngữ (môn Ngoại ngữ 2 đối với các ngành Ngoại ngữ) đạt từ 8,0 trở lên hoặc 
đạt yêu cầu môn Ngoại ngữ của kỳ thi tuyển sinh sau đại học ở ĐHQGHN; 

- Tổng điểm trung bình chung các môn học thuộc khối kiến thức cơ sở, chuyên 
ngành và điểm thưởng thành tích nghiên cứu khoa học (bài báo khoa học) đạt từ 9,0 trở 
lên; không có môn học nào thuộc khối kiến thức cơ sở, chuyên ngành đạt dưới 8,0 điểm ở 
lần thi thứ nhất; 

- Luận văn tốt nghiệp đạt 10 điểm và được Hội đồng chấm luận văn nhất trí đề nghị 
cho chuyển tiếp đào tạo tiến sỹ; 

- Hoàn thành chương trình đào tạo đúng thời hạn, không phải tạm ngừng học tập 
hoặc kéo dài thời gian học tập, bảo vệ luận văn; 

- Có ít nhất một bài báo phù hợp với đề tài nghiên cứu, đã được công bố (toàn văn) 
trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học (có phản biện) cấp quốc 
gia, quốc tế; 

- Chuyên ngành đào tạo thạc sỹ đúng với chuyên ngành đào tạo tiến sỹ; 

- Có ý kiến đề nghị của cán bộ hướng dẫn luận văn thạc sỹ cho chuyển tiếp đào tạo 
tiến sỹ; 

- Được cơ quan quản lý (nếu là cán bộ cơ quan nhà nước) đồng ý cho chuyển tiếp 
đào tạo tiến sỹ; 

- Có nguyện vọng và được đơn vị đào tạo sau đại học của ĐHQGHN chấp nhận. 

3. Sinh viên hệ chính quy của ĐHQGHN được xét chuyển tiếp sinh đào tạo tiến sỹ 
trong năm tốt nghiệp nếu có đủ những điều kiện sau: 

- Điểm trung bình chung các môn học toàn khoá đạt từ 8,0 trở lên; điểm trung bình 
chung môn Ngoại ngữ (môn Ngoại ngữ 2 đối với các ngành Ngoại ngữ) của toàn khóa đạt 
từ 8,0 trở lên hoặc đạt yêu cầu môn Ngoại ngữ của kỳ thi tuyển sinh sau đại học ở 
ĐHQGHN; 

- Tổng điểm trung bình chung các môn học thuộc khối kiến thức chuyên môn của 
ngành (bao gồm khối kiến thức cơ sở của ngành, khối kiến thức chuyên ngành, khối kiến 
thức nghiệp vụ, khoá luận/thi tốt nghiệp) và điểm thưởng thành tích nghiên cứu khoa học 
(giải thưởng nghiên cứu khoa học sinh viên, bài báo khoa học) đạt từ 9,0 trở lên; không có 
môn học nào thuộc khối kiến thức chuyên môn của ngành phải thi lại; 

- Ngành tốt nghiệp đại học đúng với chuyên ngành đào tạo tiến sỹ; 

- Đạt giải thưởng nghiên cứu khoa học sinh viên từ cấp trường, khoa trực thuộc trở 
lên hoặc có bài báo đăng (toàn văn) trên tạp chí khoa học, tuyển tập công trình hội nghị 
khoa học (có phản biện) cấp quốc gia, quốc tế hoặc có khoá luận tốt nghiệp đạt 10 điểm; 

- Có nguyện vọng và được đơn vị đào tạo sau đại học của ĐHQGHN chấp nhận. 
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4. Sinh viên hệ chính quy, học viên cao học của các cơ sở đào tạo đại học, sau đại 
học không thuộc ĐHQGHN nhưng có uy tín về chất lượng đào tạo của ngành/chuyên 
ngành đã học (ngành/chuyên ngành và cơ sở đào tạo cụ thể do Giám đốc ĐHQGHN quyết 
định) được xét chuyển tiếp sinh đào tạo tiến sỹ trong năm tốt nghiệp theo các điều kiện 
như đối với sinh viên hệ chính quy, học viên cao học của ĐHQGHN. 

II. Mức điểm thưởng thành tích nghiên cứu khoa học được quy định như sau: 

1. Đối với công trình nghiên cứu khoa học sinh viên: 

- Đạt giải thưởng cấp ĐHQGHN hoặc cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo: 

  Giải nhất: 0,4 điểm 

  Giải nhì: 0,3 điểm 

  Giải ba: 0,2 điểm 

  Giải khuyến khích: 0,1 điểm 

- Đạt giải thưởng cấp trường hoặc cấp khoa trực thuộc: 

  Giải nhất: 0,2 điểm 

  Giải nhì: 0,1 điểm 

  Giải ba: 0,05 điểm 

2. Đối với bài báo khoa học đăng ở tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội 
nghị khoa học (có phản biện): 

  Cấp quốc tế: 0,4 điểm 

  Cấp quốc gia: 0,3 điểm 

  Cấp cơ sở: 0,2 điểm 

3. Mức điểm thưởng cho các thành tích khác về nghiên cứu khoa học do Giám đốc 
ĐHQGHN xem xét, quyết định cụ thể cho từng trường hợp. 

Nếu sinh viên, học viên cao học có nhiều công trình nghiên cứu khoa học, bài báo 
khoa học và các thành tích nghiên cứu khoa học khác được tính thưởng thì chỉ được cộng 
điểm thưởng một lần ở mức thưởng cao nhất. 

 
GIÁM ĐỐC  

(đã ký) 
 
 

GS.TSKH. Đào Trọng Thi  


