3. Sau khi khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ tuyển sinh,
đơn vị đào tạo có thể đề nghị Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội xem xét, quyết
định cho phép tuyển sinh trở lại.
Điều 20. Thu hồi quyết định giao nhiệm vụ đào tạo
1. Đơn vị đào tạo bị thu hồi quyết định giao nhiệm vụ đào tạo trình độ
thạc sĩ, trình độ tiến sĩ khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:
a) Có hành vi gian lận để được giao nhiệm vụ đào tạo các chuyên ngành
trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ;
b) Vi phạm nghiêm trọng quy định về quản lí, tổ chức, đào tạo các chuyên
ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ;
c) Hết thời hạn đình chỉ tuyển sinh chuyên ngành đào tạo mà không khắc
phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ tuyển sinh;
d) Không đạt tiêu chuẩn tại các kì kiểm định chất lượng theo quy định của
Đại học Quốc gia Hà Nội;
e) Vi phạm quy định của pháp luật về giáo dục bị xử phạt vi phạm hành
chính ở mức độ phải thu hồi;
g) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
2. Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội quyết định thu hồi nhiệm vụ đào
tạo, trong đó nêu rõ lí do thu hồi, các biện pháp cụ thể đảm bảo quyền lợi của
học viên, giảng viên.
Chương III
TUYỂN SINH
Điều 21. Chỉ tiêu tuyển sinh
1. Trước 30 tháng 6 hàng năm, căn cứ vào năng lực đào tạo của đơn vị,
nhu cầu của xã hội và khả năng có việc làm của người học sau khi tốt nghiệp,
đơn vị đào tạo xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu tuyển sinh của từng chuyên ngành,
từng hình thức đào tạo với chương trình đào tạo tương ứng cho năm học tiếp
theo, báo cáo và đề nghị Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội phê duyệt.
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2. Đại học Quốc gia Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh cho từng đơn vị. Dựa
trên chỉ tiêu tuyển sinh được giao, đơn vị đào tạo phân bổ chỉ tiêu, tổ chức tuyển
sinh và tổ chức đào tạo cho các chuyên ngành đào tạo của đơn vị mình.
3. Chỉ tiêu tuyển sinh của khóa học nào được thực hiện trong khóa học đó,
không chuyển sang khóa học sau.
Điều 22. Điều kiện dự tuyển đào tạo thạc sĩ
1. Thí sinh dự tuyển vào chương trình đào tạo thạc sĩ chuẩn Đại học
Quốc gia Hà Nội phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:
a) Có lí lịch bản thân rõ ràng, hiện không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
b) Có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng (hoặc phù hợp) với chuyên
ngành đăng kí dự thi; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành gần
với ngành có chuyên ngành đăng kí dự thi, đã học bổ túc kiến thức để có trình
độ tương đương với bằng tốt nghiệp đại học ngành có chuyên ngành dự thi;
Riêng đối với các chuyên ngành ngoại ngữ, nếu người dự thi đăng kí thi
vào chuyên ngành đúng với bằng tốt nghiệp đại học hệ không chính quy thì phải
có thêm bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy của một ngành ngoại ngữ khác;
c) Có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn
phù hợp với chuyên ngành đăng kí dự thi (tính từ ngày kí quyết định công nhận
tốt nghiệp đại học đến ngày dự thi), trừ người có bằng tốt nghiệp đại học đạt loại
khá trở lên, ngành đúng (hoặc phù hợp) với chuyên ngành đăng kí dự thi;
d) Có đủ sức khỏe để học tập;
e) Nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thời hạn các văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ
và lệ phí dự thi theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội và của đơn vị đào tạo.
2. Thí sinh dự tuyển vào chương trình đào tạo thạc sĩ đạt chuẩn quốc tế
phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện như đối với thí sinh dự tuyển vào chương
trình đào tạo thạc sĩ chuẩn Đại học Quốc gia Hà Nội quy định tại Khoản 1, Điều
này, ngoài ra còn phải:
a) Có bản gốc chứng chỉ tiếng Anh IELTS 4.0, TOEFL 400 điểm trở lên
hoặc tương đương do Trường Đại học Ngoại ngữ cấp hoặc tổ chức thẩm định.
Các chứng chỉ này có giá trị trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày cấp hoặc ngày
dự thi;
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b) Có cam kết tham gia khóa học theo hình thức tập trung.
3. Đối với chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết quốc tế
a) Thí sinh dự tuyển vào chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết quốc tế do
Đại học Quốc gia Hà Nội cấp bằng phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện như đối
với thí sinh dự tuyển vào chương trình đào tạo thạc sĩ chuẩn Đại học Quốc gia
Hà Nội quy định tại Khoản 1, Điều này và điều kiện ngoại ngữ do hai đối tác
thỏa thuận (nếu có).
b) Thí sinh dự tuyển vào chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết quốc tế do
Đại học Quốc gia Hà Nội và đối tác nước ngoài cấp bằng phải đáp ứng đầy đủ
các điều kiện như đối với thí sinh dự tuyển vào chương trình đào tạo thạc sĩ
chuẩn Đại học Quốc gia Hà Nội quy định tại Khoản 1, Điều này và đáp ứng các
yêu cầu do đối tác nước ngoài đặt ra (nếu có).
c) Chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết quốc tế do đối tác nước ngoài cấp
bằng: điều kiện dự tuyển theo thỏa thuận giữa đơn vị đào tạo và đối tác, được
Đại học Quốc gia Hà Nội phê duyệt.
4. Đối với những chương trình đào tạo thạc sĩ liên quan tới nhiều đơn vị
và các chương trình đặc biệt khác, điều kiện dự tuyển do Giám đốc Đại học
Quốc gia Hà Nội quy định.
Điều 23. Điều kiện dự tuyển đào tạo tiến sĩ
1. Thí sinh dự tuyển vào chương trình đào tạo tiến sĩ chuẩn Đại học Quốc
gia Hà Nội phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:
a) Có lí lịch bản thân rõ ràng, hiện không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
b) Đáp ứng một trong các điều kiện về văn bằng và công trình đã công bố
như sau:
- Có bằng thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu hoặc có luận văn thạc sĩ với
khối lượng từ 10 tín chỉ trở lên chuyên ngành đúng hoặc phù hợp hoặc gần
chuyên ngành đăng kí dự tuyển;
- Có bằng thạc sĩ theo định hướng thực hành chuyên ngành đúng hoặc phù
hợp hoặc gần chuyên ngành đăng kí dự tuyển và có ít nhất một bài báo công bố
trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học trước khi nộp
hồ sơ dự tuyển;
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- Có bằng thạc sĩ chuyên ngành khác và có bằng tốt nghiệp đại học chính
quy ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng kí dự tuyển. Trong trường
hợp này, thí sinh phải có ít nhất một bài báo công bố trên tạp chí khoa học hoặc
tuyển tập công trình hội nghị khoa học trước khi nộp hồ sơ dự tuyển và phải dự
tuyển theo chế độ như người chưa có bằng thạc sĩ;
- Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành đúng, loại giỏi trở lên và
có ít nhất một bài báo công bố trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình
hội nghị khoa học trước khi nộp hồ sơ dự tuyển;
- Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành đúng, loại khá và có ít
nhất hai bài báo công bố trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội
nghị khoa học trước khi nộp hồ sơ dự tuyển.
Nội dung các bài báo phải phù hợp với chuyên ngành đăng kí dự tuyển và
được công bố trên tạp chí khoa học của Đại học Quốc gia Hà Nội, các tạp chí
khoa học có uy tín cấp quốc gia, quốc tế hoặc trong tuyển tập công trình (có
phản biện) của Hội nghị khoa học cấp quốc gia, quốc tế được xuất bản chính thức;
c) Được giới thiệu từ ít nhất hai nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó
giáo sư hoặc học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ cùng chuyên ngành hoặc lĩnh vực
nghiên cứu, trong đó có một nhà khoa học nhận hướng dẫn luận án;
d) Có đề cương nghiên cứu, trong đó trình bày rõ về lí do lựa chọn lĩnh
vực nghiên cứu, lí do lựa chọn cơ sở đào tạo, mục tiêu nghiên cứu, kế hoạch
thực hiện trong thời gian đào tạo; những kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn mà
thí sinh đã chuẩn bị và dự kiến kế hoạch hoạt động khoa học sau khi hoàn thành
chương trình đào tạo tiến sĩ;
e) Điều kiện về kinh nghiệm công tác theo quy định của chương trình
đào tạo;
h) Đạt các điều kiện như quy định tại Điểm d và e, Khoản 1, Điều 22 của
Quy chế này.
2. Thí sinh dự tuyển vào chương trình đào tạo tiến sĩ đạt chuẩn quốc tế
phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện như đối với thí sinh dự tuyển vào chương
trình đào tạo thạc sĩ chuẩn Đại học Quốc gia Hà Nội quy định tại Khoản 1, Điều
này, ngoài ra còn phải:
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a) Có bản gốc chứng chỉ tiếng Anh IELTS 4.5, TOEFL 450 điểm trở lên
hoặc tương đương do Trường Đại học Ngoại ngữ cấp hoặc tổ chức thẩm định.
Các chứng chỉ này có giá trị trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày cấp hoặc ngày
dự thi;
b) Có cam kết tham gia khóa học theo hình thức tập trung.
3. Đối với chương trình đào tạo tiến sĩ liên kết quốc tế
a) Thí sinh dự tuyển vào chương trình đào tạo tiến sĩ liên kết quốc tế do
Đại học Quốc gia Hà Nội cấp bằng phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện như đối
với thí sinh dự tuyển vào chương trình đào tạo tiến sĩ chuẩn Đại học Quốc gia
Hà Nội quy định tại Khoản 1, Điều này.
b) Thí sinh dự tuyển vào chương trình đào tạo tiến sĩ liên kết quốc tế do
Đại học Quốc gia Hà Nội và đối tác nước ngoài cùng cấp bằng phải đáp ứng đầy
đủ các điều kiện như đối với thí sinh dự tuyển vào chương trình đào tạo tiến sĩ
chuẩn Đại học Quốc gia Hà Nội quy định tại Khoản 1, Điều này và đáp ứng các
yêu cầu theo thỏa thuận giữa đơn vị đào tạo và đối tác, được Đại học Quốc gia
Hà Nội phê duyệt.
c) Chương trình đào tạo tiến sĩ liên kết quốc tế do đối tác nước ngoài cấp
bằng: điều kiện dự tuyển theo thỏa thuận giữa đơn vị đào tạo và đối tác, được
Đại học Quốc gia Hà Nội phê duyệt.
4. Đối với những chương trình đào tạo tiến sĩ liên quan tới nhiều đơn vị
và các chương trình đặc biệt khác, điều kiện dự tuyển do Giám đốc Đại học
Quốc gia Hà Nội quy định.
Điều 24. Môn thi tuyển sinh
1. Thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ áp dụng cho các chương trình
đào tạo do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp bằng hoặc cùng cấp bằng.
2. Các môn thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ gồm: môn thi cơ bản,
môn thi cơ sở và môn thi ngoại ngữ.
a) Môn thi cơ bản và môn thi cơ sở cho các chuyên ngành đào tạo do
Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội quy định và ban hành theo đề nghị của thủ
trưởng đơn vị đào tạo.
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Khi cần điều chỉnh, bổ sung đề cương môn thi hoặc thay đổi môn thi, đơn
vị đào tạo báo cáo bằng văn bản trình Đại học Quốc gia Hà Nội xem xét, phê
duyệt trước kì thi tuyển sinh sau đại học hàng năm ít nhất 06 tháng. Việc thay
đổi môn thi phải được hội đồng khoa học và đào tạo của đơn vị thông qua.
b) Môn thi ngoại ngữ: Đại học Quốc gia Hà Nội sử dụng môn thi ngoại
ngữ với 5 thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc theo hình thức trắc
nghiệm, một đề chung cho cả hai trình độ đào tạo thạc sĩ và đào tạo tiến sĩ. Thủ
trưởng đơn vị đào tạo quyết định môn thi ngoại ngữ của đơn vị mình và báo cáo
Đại học Quốc gia Hà Nội.
c) Người dự thi được miễn thi môn ngoại ngữ khi có một trong các điều
kiện sau:
- Có bằng đại học hệ chính quy ngành ngoại ngữ một trong 5 thứ tiếng
Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc;
- Có bằng đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ ở nước ngoài mà ngôn ngữ đã sử
dụng trong học tập và nghiên cứu là một trong năm thứ tiếng nêu trên;
- Có bản gốc chứng chỉ tiếng Anh IELTS 4.0, TOEFL 400 điểm trở lên
hoặc tương đương do Trường Đại học Ngoại ngữ cấp hoặc tổ chức thẩm định
(đối với người dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ); IELTS 4.5, TOEFL 450 điểm
trở lên hoặc tương đương do Trường Đại học Ngoại ngữ cấp hoặc tổ chức thẩm
định (đối với người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ). Các chứng chỉ này có giá
trị trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày cấp hoặc ngày dự thi;
- Có bản gốc chứng chỉ ngoại ngữ xác nhận trình độ dự tuyển đào tạo sau
đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội do Trường Đại học Ngoại ngữ cấp còn giá
trị tương ứng với trình độ đào tạo đăng kí dự thi.
3. Môn thi tuyển sinh cho các chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết quốc tế
do đối tác nước ngoài cấp bằng theo thỏa thuận của đơn vị đào tạo và đối tác
nước ngoài, được Đại học Quốc gia Hà Nội phê duyệt.
Điều 25. Tổ chức tuyển sinh đào tạo thạc sĩ
1. Việc tổ chức thi tuyển sinh đào tạo thạc sĩ được tổ chức thống nhất đối
với các chương trình đào tạo do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp bằng hoặc cùng
cấp bằng.

30

a) Hàng năm, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội quyết định thành lập
Ban chỉ đạo tuyển sinh sau đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội (gọi tắt là Ban
chỉ đạo tuyển sinh). Ban Đào tạo là đơn vị thường trực của Ban chỉ đạo tuyển
sinh, là đầu mối để thực thi việc chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, thanh tra của Đại
học Quốc gia Hà Nội về công tác tuyển sinh và giải quyết các vấn đề nảy sinh.
b) Hội đồng tuyển sinh sau đại học
Thủ trưởng các đơn vị đào tạo quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh
sau đại học của đơn vị mình và báo cáo Đại học Quốc gia Hà Nội (qua Ban Đào tạo).
Hội đồng tuyển sinh sau đại học của các đơn vị có nhiệm vụ điều hành những
công việc liên quan đến công tác tuyển sinh thuộc trách nhiệm của đơn vị mình gồm:
- Tổ chức thông báo tuyển sinh, trong đó cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết
cho thí sinh, đặc biệt là điều kiện dự thi, điều kiện về đối tượng ưu tiên và điều
kiện về đối tượng được hưởng kinh phí hỗ trợ đào tạo từ ngân sách nhà nước;
- Thu nhận, thẩm định và quản lí hồ sơ thí sinh đăng kí dự thi theo đúng
đối tượng, tiêu chuẩn và điều kiện dự thi. Thu nhận bản gốc các chứng chỉ ngoại
ngữ cần thẩm định và chuyển cho Trường Đại học Ngoại ngữ thẩm định trước
khi thi;
- Cung cấp cho thí sinh đăng kí dự thi đề cương các môn thi tuyển;
- Tổ chức cho thí sinh dự thi theo đúng trách nhiệm được phân công;
- Xét tuyển, quyết định công nhận hoặc đề nghị Đại học Quốc gia Hà Nội
quyết định công nhận học viên, nghiên cứu sinh (theo phân cấp nhiệm vụ của
Đại học Quốc gia Hà Nội).
Trường Đại học Ngoại ngữ tiếp nhận hồ sơ của các thí sinh đăng kí chỉ dự
thi môn ngoại ngữ để lấy Chứng chỉ ngoại ngữ xác nhận trình độ dự tuyển đào
tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội và tổ chức cho các thí sinh dự thi
theo đúng trách nhiệm được phân công; thẩm định giá trị và tính hợp lệ các
chứng chỉ ngoại ngữ do các đơn vị yêu cầu và chuyển kết quả thẩm định cho các
đơn vị.
c) Hội đồng thi
- Hàng năm, căn cứ vào năng lực, kinh nghiệm tổ chức thi tuyển sinh và
số lượng thí sinh đăng kí dự thi tại các hội đồng tuyển sinh sau đại học của các
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đơn vị, Đại học Quốc gia Hà Nội giao nhiệm vụ tổ chức thi cho các hội đồng
tuyển sinh sau đại học phù hợp được gọi là các hội đồng thi;
- Công tác tổ chức thực hiện thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ tại các
hội đồng thi được thực hiện theo Quy định hiện hành về công tác tổ chức thi
tuyển sinh của Bộ Giáo và Đào tạo và Hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh
sau đại học hàng năm của Đại học Quốc gia Hà Nội.
2. Việc tổ chức tuyển sinh đào tạo thạc sĩ cho các chương trình đào tạo
liên kết quốc tế do đối tác nước ngoài cấp bằng được thực hiện theo thỏa thuận
giữa đơn vị đào tạo và đối tác, được Đại học Quốc gia Hà Nội phê duyệt.
Điều 26. Tổ chức tuyển sinh đào tạo tiến sĩ
1. Việc tuyển sinh đào tạo tiến sĩ cho các loại chương trình đào tạo do
Đại học Quốc gia Hà Nội cấp bằng hoặc cùng cấp bằng được tổ chức theo hình
thức xét tuyển thông qua việc đánh giá hồ sơ chuyên môn tại các tiểu ban
chuyên môn và việc đáp ứng yêu cầu về trình độ ngoại ngữ.
a) Hồ sơ chuyên môn và tiểu ban chuyên môn
- Hồ sơ chuyên môn được trích từ hồ sơ đăng kí dự tuyển của thí sinh
bao gồm: bảng điểm học tập trình độ thạc sĩ hoặc đại học; các văn bản xác nhận
giải thưởng khoa học đạt được và bản chụp các bài báo khoa học đã công bố
(nếu có); bản gốc chứng chỉ ngoại ngữ TOEFL hoặc IELTS (nếu có) để thẩm
định như quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 25, Quy chế này; hai thư giới
thiệu; đề cương nghiên cứu sinh;
- Tiểu ban chuyên môn được thành lập cho một chuyên ngành, có ít nhất 5
thành viên bao gồm: 1 trưởng tiểu ban, 1 thư kí và các ủy viên. Thành viên của
tiểu ban chuyên môn là cán bộ khoa học, giảng viên trong hoặc ngoài đơn vị đào
tạo, đặc biệt là các nhà khoa học dự kiến làm cán bộ hướng dẫn luận án nếu thí
sinh trúng tuyển;
Tiểu ban chuyên môn có trách nhiệm xem xét đánh giá hồ sơ chuyên môn
của thí sinh và tổng hợp các kết quả gửi về hội đồng tuyển sinh sau đại học của
đơn vị.
b) Các tiêu chí đánh giá hồ sơ chuyên môn
Hồ sơ chuyên môn được đánh giá theo thang điểm 100 với các tiêu chí
sau đây:
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- Kết quả học tập ở trình độ thạc sĩ hoặc đại học dựa trên điểm trung bình
chung các môn học ở bậc đào tạo thạc sĩ hoặc cử nhân có tính đến uy tín chất
lượng của đơn vị đã đào tạo;
- Thành tích nghiên cứu khoa học dựa trên các giải thưởng nghiên cứu
khoa học hoặc các bài báo khoa học;
- Năng lực ngoại ngữ dựa trên kết quả các chứng chỉ ngoại ngữ;
- Ý kiến đánh giá và ủng hộ trong hai thư giới thiệu dựa trên mức độ ủng
hộ trong thư giới thiệu có cân nhắc tới tính khách quan và xác thực;
- Chất lượng đề cương nghiên cứu sinh dựa trên giá trị khoa học và thực
tiễn của đề tài nghiên cứu thông qua sự phù hợp với chuyên ngành đăng kí đào
tạo của đề tài, tính thời sự và sáng tạo, sự rõ ràng của mục tiêu và nội dung
nghiên cứu, triển vọng ứng dụng kết quả nghiên cứu; mức độ khả thi của đề tài
thông qua năng lực và kinh nghiệm chuyên môn của thí sinh liên quan đến nội
dung nghiên cứu của đề tài, phương pháp nghiên cứu phù hợp, dự kiến kế hoạch
thực hiện đề tài nghiên cứu hợp lí.
c) Quy trình tổ chức thực hiện đánh giá hồ sơ chuyên môn
- Hội đồng tuyển sinh sau đại học các đơn vị thu nhận hồ sơ chuyên môn
và chuyển danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển cho các đơn vị chuyên môn;
- Chủ tịch hội đồng tuyển sinh sau đại học của đơn vị đào tạo quyết định
thành lập tiểu ban chuyên môn cho từng chuyên ngành dựa trên số lượng thí sinh
dự tuyển;
- Tiểu ban chuyên môn họp dưới sự giám sát của hội đồng tuyển sinh sau
đại học để đánh giá hồ sơ chuyên môn và cách trình bày của thí sinh. Kết quả
điểm đánh giá hồ sơ chuyên môn của thí sinh là trung bình cộng điểm chấm của
các thành viên tiểu ban chuyên môn. Thí sinh đủ điều kiện xét tuyển là thí sinh
đạt tối thiểu 50 điểm, trong đó điểm chấm cho đề cương nghiên cứu sinh phải
đạt tối thiểu 50% số điểm tối đa của phần này;
- Tiểu ban chuyên môn nộp về hội đồng tuyển sinh sau đại học của đơn vị
tài liệu buổi họp đánh giá gồm: biên bản buổi họp; phiếu đánh giá hồ sơ chuyên
môn của các thành viên tiểu ban chuyên môn cho từng thí sinh; bảng tổng hợp
kết quả điểm đánh giá của các thí sinh.
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d) Đối với thí sinh dự tuyển đào tạo tiến sĩ theo chế độ của người chưa có
bằng thạc sĩ, ngoài các yêu cầu về hồ sơ chuyên môn và trình độ ngoại ngữ như
trên phải tham dự và đạt yêu cầu các môn thi cơ bản và môn thi cơ sở của trình
độ thạc sĩ tương ứng.
2. Việc tổ chức tuyển sinh đào tạo tiến sĩ cho các chương trình đào tạo
liên kết quốc tế do đối tác nước ngoài cấp bằng thực hiện theo thỏa thuận giữa
đơn vị đào tạo và đối tác, được Đại học Quốc gia Hà Nội phê duyệt.
Điều 27. Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh
1. Người dự thi thuộc một trong những đối tượng sau được ưu tiên trong
tuyển sinh đào tạo sau đại học:
a) Có thời gian công tác hai năm liên tục trở lên (tính đến ngày dự thi) tại
các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn ở các địa
phương thuộc miền núi, vùng cao, vùng sâu, hải đảo theo quy định của Chính phủ;
b) Thương binh, bệnh binh, người có giấy chứng nhận được hưởng chính
sách như thương binh;
c) Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, người có công với
cách mạng;
d) Người dân tộc thiểu số ở những vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc
biệt khó khăn.
2. Các đối tượng ưu tiên phải có đủ các giấy tờ minh chứng hợp lệ theo
quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội và phải nộp đầy đủ, đúng thời hạn cùng
với hồ sơ đăng kí dự thi. Các đối tượng được ưu tiên theo Điểm a, Khoản 1,
Điều này phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc biệt phái công tác của cấp
có thẩm quyền và xác nhận của chính quyền địa phương nơi công tác.
3. Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng thêm 10 điểm (thang
điểm 100) cho môn ngoại ngữ và 1 điểm (thang điểm 10) cho môn cơ bản.
Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng một lần ưu tiên.
Điều 28. Tổ chức xét chuyển tiếp sinh
1. Điều kiện xét chuyển tiếp sinh
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a) Sinh viên tốt nghiệp hệ chính quy của Đại học Quốc gia Hà Nội được
xét chuyển tiếp sinh đào tạo thạc sĩ trong năm tốt nghiệp nếu có đủ những điều
kiện sau:
- Ngành tốt nghiệp đại học đúng với chuyên ngành đào tạo thạc sĩ;
- Tổng điểm trung bình chung tích lũy toàn khoá và điểm thưởng thành
tích nghiên cứu khoa học đạt từ 3,5 trở lên;
- Đạt điều kiện về môn ngoại ngữ tuyển sinh đào tạo thạc sĩ ở Đại học
Quốc gia Hà Nội tại thời điểm xét hồ sơ;
- Có nguyện vọng và được đơn vị đào tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội
chấp nhận;
b) Sinh viên tốt nghiệp hệ chính quy của Đại học Quốc gia Hà Nội được
xét chuyển tiếp sinh đào tạo tiến sĩ trong năm tốt nghiệp nếu có đủ những điều
kiện sau:
- Ngành tốt nghiệp đại học đúng với chuyên ngành đào tạo tiến sĩ;
- Tổng điểm trung bình chung tích lũy toàn khoá và điểm thưởng thành
tích nghiên cứu khoa học đạt từ 3,7 trở lên;
- Đạt điều kiện về môn ngoại ngữ tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở Đại học
Quốc gia Hà Nội tại thời điểm xét hồ sơ;
- Có nguyện vọng và được đơn vị đào tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội
chấp nhận.
c) Sinh viên tốt nghiệp hệ chính quy của các cơ sở đào tạo đại học không
thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội được xét chuyển tiếp sinh đào tạo thạc sĩ trong
năm tốt nghiệp nếu có đủ những điều kiện sau:
- Ngành tốt nghiệp đại học đúng với chuyên ngành đào tạo thạc sĩ;
- Tổng điểm trung bình chung tích lũy toàn khoá và điểm thưởng thành
tích nghiên cứu khoa học đạt từ 3,7 trở lên;
- Đạt điều kiện về môn ngoại ngữ tuyển sinh đào tạo thạc sĩ ở Đại học
Quốc gia Hà Nội tại thời điểm xét hồ sơ;
- Có nguyện vọng và được đơn vị đào tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội
chấp nhận.
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d) Sinh viên tốt nghiệp hệ chính quy của các cơ sở đào tạo đại học không
thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội nhưng có uy tín về chất lượng đào tạo của ngành
đã học (ngành và cơ sở đào tạo cụ thể do Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội
quyết định) được xét chuyển tiếp sinh đào tạo thạc sĩ hoặc tiến sĩ trong năm tốt
nghiệp theo các điều kiện như đối với sinh viên hệ chính quy của Đại học
Quốc gia Hà Nội.
2. Quy định về mức điểm thưởng thành tích nghiên cứu khoa học
a) Đối với công trình nghiên cứu khoa học sinh viên:
- Đạt giải thưởng cấp Đại học Quốc gia Hà Nội hoặc cấp Bộ Giáo dục và
Đào tạo: giải nhất: 0,2 điểm; giải nhì: 0,15 điểm; giải ba: 0,1 điểm; giải khuyến
khích: 0,07 điểm;
- Đạt giải thưởng cấp trường hoặc cấp khoa trực thuộc: giải nhất: 0,1
điểm; giải nhì: 0,07 điểm; giải ba: 0,05 điểm.
b) 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: 0,2 điểm; cấp quốc gia: 0,15
điểm; cấp cơ sở: 0,1 điểm;
c) Nếu công trình nghiên cứu khoa học hoặc các bài báo khoa học do
nhiều người thực hiện thì điểm thưởng được chia đều cho số người tham gia.
Sinh viên có nhiều thành tích thì được tích lũy điểm thưởng nhưng không quá
0,5 điểm;
d) Mức điểm thưởng cho các thành tích khác về nghiên cứu khoa học do
Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội xem xét, quyết định cụ thể cho từng
trường hợp.
3. Tổ chức xét chuyển tiếp sinh
Hàng năm, việc xét chuyển tiếp sinh đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ được tổ chức
cùng thời gian với kì thi tuyển sinh sau đại học.
Thí sinh đủ điều kiện chuyển tiếp sinh đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ có thể được
chọn ngành, chuyên ngành đào tạo phù hợp tại một đơn vị đào tạo thuộc Đại học
Quốc gia Hà Nội nếu được đơn vị đào tạo đó đồng ý và được Đại học Quốc gia
Hà Nội phê duyệt.
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Đơn vị đào tạo thu nhận hồ sơ đề nghị xét chuyển tiếp sinh, tổ chức thẩm
định cấp cơ sở và lập danh sách các thí sinh đủ điều kiện trình Đại học Quốc gia
Hà Nội (qua Ban Đào tạo). Ban Đào tạo tiếp nhận công văn, danh sách và hồ sơ
đề nghị xét chuyển tiếp sinh của đơn vị đào tạo, thẩm định cấp Đại học Quốc gia
Hà Nội và thông báo kết quả cho đơn vị đào tạo.
Thí sinh được phê duyệt thuộc diện chuyển tiếp sinh sẽ được công nhận là
học viên, nghiên cứu sinh và triệu tập học cùng các thí sinh trúng tuyển cùng kì thi.
Điều 29. Xét tuyển học viên và nghiên cứu sinh người nước ngoài
1. Người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài được xét
tuyển vào học tại Đại học Quốc gia Hà Nội, gọi chung là lưu học sinh gồm:
a) Lưu học sinh theo hiệp định kí kết giữa Chính phủ Việt Nam và Chính
phủ nước ngoài;
b) Lưu học sinh theo hợp tác kí kết giữa Đại học Quốc gia Hà Nội hoặc
giữa đơn vị đào tạo thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội với cơ sở đào tạo hoặc tổ
chức giáo dục nước ngoài;
c) Lưu học sinh theo hình thức tự đăng kí.
2. Điều kiện xét tuyển
a) Có đủ trình độ và năng lực học vấn, chuyên môn đáp ứng các yêu cầu
học tập, nghiên cứu của chương trình đào tạo. Cụ thể như sau:
- Đối với trình độ thạc sĩ: tốt nghiệp trình độ đại học ngành học phù hợp
với chuyên ngành đào tạo thạc sĩ đăng kí dự học;
- Đối với trình độ tiến sĩ: tốt nghiệp trình độ thạc sĩ chuyên ngành phù
hợp với chuyên ngành đào tạo tiến sĩ đăng kí dự học hoặc tốt nghiệp trình độ đại
học loại giỏi trở lên ngành phù hợp với chuyên ngành đào tạo tiến sĩ đăng kí dự
học và có công trình nghiên cứu khoa học đã được công bố có nội dung phù hợp
với chuyên ngành đào tạo tiến sĩ đăng kí dự học;
- Lưu học sinh học chuyển tiếp theo chương trình trao đổi được kí kết
giữa Đại học Quốc gia Hà Nội hoặc các đơn vị đào tạo thuộc Đại học Quốc gia
Hà Nội với cơ sở đào tạo ở nước ngoài được tiếp nhận và bố trí học tập theo văn
bản thỏa thuận giữa hai bên;
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b) Có đủ trình độ tiếng Việt hoặc ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu học tập,
nghiên cứu của chương trình đào tạo. Cụ thể như sau:
- Đạt yêu cầu tại kì kiểm tra trình độ tiếng Việt hoặc ngoại ngữ (nếu theo
học chương trình đào tạo được thực hiện bằng ngoại ngữ tương ứng). Việc kiểm
tra do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (đối với tiếng Việt) và
Trường Đại học Ngoại ngữ (đối với ngoại ngữ) tổ chức thực hiện;
- Các đối tượng được miễn kiểm tra tiếng Việt: đã tốt nghiệp đại học
ngành tiếng Việt tại nước ngoài; tốt nghiệp lớp dự bị tiếng Việt tại các cơ sở đào
tạo phù hợp được Đại học Quốc gia Hà Nội công nhận; tốt nghiệp chương trình
đại học mà ngôn ngữ sử dụng trong học tập là tiếng Việt;
- Các đối tượng được miễn kiểm tra ngoại ngữ: là công dân nước sử dụng
ngoại ngữ cần dùng như ngôn ngữ chính thức; đã tốt nghiệp chương trình đại học
học bằng ngoại ngữ cần dùng; có bản gốc chứng chỉ ngoại ngữ do cơ sở đào tạo
chuyên ngành Việt Nam hoặc nước ngoài cấp được Đại học Quốc gia Hà Nội
công nhận;
c) Có dự kiến đề tài, kế hoạch học tập và đề cương nghiên cứu phù hợp
(đối với người dự tuyển bậc tiến sĩ);
d) Được ít nhất 1 nhà khoa học (đối với người dự tuyển bậc thạc sĩ) hoặc
2 nhà khoa học (ít nhất có 1 người Việt Nam) (đối với người dự tuyển bậc tiến
sĩ) cùng chuyên ngành đăng kí dự tuyển giới thiệu;
e) Đủ sức khoẻ để học tập, nghiên cứu theo xác nhận của các cơ quan y tế
có thẩm quyền;
g) Có minh chứng về khả năng đảm bảo tài chính để học tập, nghiên cứu
và sinh hoạt.
3. Quy trình xét tuyển
a) Đơn vị đào tạo thành lập hội đồng xét tuyển để xem xét, đánh giá trình
độ và năng lực học vấn chuyên môn; trình độ tiếng Việt hoặc ngoại ngữ; sức
khoẻ và điều kiện tài chính của người dự tuyển thông qua thẩm định hồ sơ và
kiểm tra, phỏng vấn. Đối với người đăng kí dự tuyển bậc tiến sĩ, đơn vị đào tạo
tổ chức đánh giá đề cương nghiên cứu và khả năng thực hiện đề tài nghiên cứu
của người dự tuyển tại đơn vị đào tạo;
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b) Ban Đào tạo chủ trì, phối hợp với Ban Quan hệ Quốc tế thẩm định hồ
sơ, trình Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội phê duyệt.
Điều 30. Công nhận trúng tuyển và triệu tập nhập học
1. Căn cứ danh sách thí sinh trúng tuyển đã được phê duyệt, đơn vị đào
tạo gửi giấy báo nhập học đến thí sinh được tuyển chọn.
2. Sau khi thí sinh đăng kí nhập học chính thức, các trường đại học thành
viên quyết định công nhận học viên, nghiên cứu sinh của đơn vị mình và báo
cáo Đại học Quốc gia Hà Nội chậm nhất 1 tháng tính từ thời điểm nhập học; các
viện, khoa và trung tâm gửi danh sách đề nghị Đại học Quốc gia Hà Nội quyết
định công nhận học viên, nghiên cứu sinh cho đơn vị mình.
3. Chậm nhất một tuần sau khi nhập học, học viên và nghiên cứu sinh
phải khai báo đầy đủ thông tin cá nhân theo quy định của Đại học Quốc gia
Hà Nội (theo yêu cầu của hệ thống thông tin tích hợp) và của đơn vị đào tạo.
4. Thủ trưởng đơn vị đào tạo ra quyết định về đề tài luận án, tập thể
hướng dẫn nghiên cứu sinh và báo cáo Đại học Quốc gia Hà Nội.
5. Đơn vị đào tạo tổ chức khai giảng năm học mới theo kế hoạch chung
của Đại học Quốc gia Hà Nội và phù hợp với điều kiện của đơn vị.

Chương IV
TỔ CHỨC ĐÀO TẠO
Điều 31. Khóa đào tạo, năm học, học kì và thời gian đào tạo
1. Chương trình đào tạo được thực hiện theo khóa đào tạo (khóa học),
năm học và học kì. Mỗi năm học được chia thành hai học kì.
2. Thời gian đào tạo
a) Thời gian đào tạo thạc sĩ: 2 năm;
b) Thời gian đào tạo tiến sĩ: 3 năm đối với người có bằng thạc sĩ; 5 năm
đối với người chưa có bằng thạc sĩ.
c) Thời gian kéo dài được phép là 2 năm cho tất cả các loại trình độ và
hình thức đào tạo.
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