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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

         Số: 1296/TB-ĐHHN                                 Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2019 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ năm 2019 (Đợt 2) 

 

Chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ năm 2019 (đợt 2) như sau:  

 

Chương 

trình 

Trình độ/Ngành đào tạo Chỉ 

tiêu 

Thời gian 

đào tạo 

Hình thức 

tuyển 

sinh 

Trong 

nước 

Thạc sĩ: 

- Ngôn ngữ Anh 

- Ngôn ngữ Nga 

- Ngôn ngữ Pháp 

- Ngôn ngữ Trung Quốc 

- Ngôn ngữ Nhật 

- Quản trị Kinh doanh 

- Chính sách công (dạy bằng tiếng Anh): 

+ Định hướng ứng dụng 

+ Định hướng nghiên cứu  

- Chính sách công (dạy bằng tiếng Việt): 

+ Định hướng ứng dụng 

+ Định hướng nghiên cứu 

   (chi tiết xem Phụ lục 3) 

- Ngôn ngữ Việt Nam  

  (chi tiết xem Phụ lục 4) 
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29 

 

2 năm 

 

Thi tuyển 

đối với 

người Việt 

Nam; 

 

Xét tuyển 

đối với 

người 

nước 

ngoài. 

Nghiên cứu sinh: 

- Ngôn ngữ Nga 

- Ngôn ngữ Pháp 

- Ngôn ngữ Anh 

 

10 

5 

15 

3 năm đối với 

người có 

bằng Thạc sĩ, 

4 năm đối với 

người có 

bằng Cử 

nhân. 

Xét tuyển 

Liên kết 

cấp 

song 

bằng 

Thạc sĩ: 

- Ngôn ngữ Pháp (Trường ĐHHN cấp bằng)  

và Ngôn ngữ-Văn học Pháp và Latinh (Trường 

ĐH Công giáo Louvain cấp bằng). 

- Ngôn ngữ Nhật (Trường ĐHHN cấp bằng)  

và Ngôn ngữ Văn hóa Nhật (Trường ĐH Nữ 

sinh Nara cấp bằng). 

 

15 

 

6 

 

2 năm 

Thi tuyển 

đối với 

người Việt 

Nam; 

Xét tuyển 

đối với 

người 

nước 

ngoài. 
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Nghiên cứu sinh: 

- Ngôn ngữ Pháp (Trường ĐHHN cấp bằng)  

và Ngôn ngữ-Văn học  Pháp và Latinh 

(Trường ĐH Công giáo Louvain cấp bằng). 
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3 năm đối với 

người có 

bằng Thạc sĩ, 

4 năm đối với 

người có 

bằng Cử 

nhân. 

Xét tuyển 

I.  Hồ sơ đăng ký dự tuyển: 

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển trình độ Thạc sĩ 

1.1. Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu in sẵn). 

1.2. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương. 

1.3. Bản sao giấy khai sinh. 

1.4. Giấy chứng nhận sức khoẻ (của bệnh viện đa khoa trong vòng 6 tháng) 

1.5. Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm. 

1.6. Bản sao công chứng các giấy tờ pháp lí về đối tượng ưu tiên (nếu có). 

1.7. Bản sao công chứng các quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động để chứng nhận 

thâm niên công tác. 

1.8. Ba ảnh 3x4; hai phong bì và tem ghi rõ địa chỉ liên hệ. 

1.9. Đối với thí sinh đăng ký học Chương trình liên kết đào tạo với Trường Đại học Nữ sinh 

Nara, thí sinh nộp thêm một bộ hồ sơ bằng tiếng Nhật theo mẫu qui định. Thông tin chi 

tiết tại http://bit.ly/hanunara.   

       Đối với thí sinh đăng ký học chương trình liên kết của Trường Đại học Hà Nội với Trường 

Đại học Công giáo Louvain, sau khi trúng tuyển học viên phải hoàn tất thủ tục đăng ký học với 

Trường Đại học Louvain. Thông tin chi tiết tại http://bit.ly/louvain.  

2. Hồ sơ đăng ký xét tuyển trình độ Tiến sĩ: 

2.1. Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu in sẵn). 

2.2. Sơ yếu lí lịch có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương. 

2.3. Lý lịch khoa học. 

2.4. Bản sao giấy khai sinh. 

2.5. Giấy chứng nhận sức khoẻ (của bệnh viện đa khoa trong vòng 6 tháng). 

2.6. Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm. 

2.7. Bản sao công chứng Bằng thạc sĩ và bảng điểm. 

2.8. Bản sao công chứng văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ. 

2.9. Bản sao công chứng các quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động; công văn cử đi 

dự tuyển của cơ quan quản lý. 

2.10. Ba ảnh 3x4; hai phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ liên hệ. 

2.11. Đề cương nghiên cứu. 

2.12. Một thư giới thiệu đánh giá phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và khả năng 

thực hiện nghiên cứu của người dự tuyển của nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó 

giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn và am 

hiểu lĩnh vực người dự tuyển dự định nghiên cứu. 

2.13 Bản sao bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp 

chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong 

thời hạn 36 tháng tính đến ngày đăng ký dự tuyển.  

2.14 Đối với thí sinh đăng ký học chương trình liên kết của Trường Đại học Hà Nội với 

Trường Đại học Công giáo Louvain, sau khi trúng tuyển học viên phải hoàn tất thủ tục 

đăng ký học với Trường Đại học Louvain. Thông tin chi tiết tại http://bit.ly/louvain. 

Ghi chú: 
- Trường chỉ nhận hồ sơ có đầy đủ giấy tờ như qui định; hồ sơ đã nộp không được trả lại; 

- Trường Đại học Hà Nội bảo lưu quyền không tổ chức thi tuyển trình độ thạc sĩ nếu số thí sinh 

đăng ký ít hơn 05 người/01 chuyên ngành. 

http://bit.ly/hanunara
http://bit.ly/louvain
http://bit.ly/louvain
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II. Thời gian nộp hồ sơ, ôn tập, thi tuyển, thông báo kết quả: 

1. Thời gian nộp hồ sơ: Từ khi có thông báo đến trước khi thi 2 tuần. 

2. Thời gian ôn tập, học bổ sung kiến thức: Xem kế hoạch trên website saudaihoc.hanu.vn 

3. Thời gian thi, xét tuyển: Ngày 07 và 08 tháng 9 năm 2019. 

4. Thông báo kết quả: Sau khi thi 1 tháng. 

5. Thời gian nhập học (dự kiến): tháng 10/2019 

III. Các môn thi tuyển trình độ thạc sỹ: 

1. Ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ 

Nhật, thí sinh dự thi các môn sau: 

1.1. Môn Cơ bản: Triết học. 

1.2. Môn Cơ sở ngành: Thi HANU TEST các kỹ năng tiếng theo dạng thức quốc tế. 

1.3. Môn Ngoại ngữ 2: Bài thi ngoại ngữ HANU TEST, gồm 4 kỹ năng (Nghe, Nói, Đọc, 

Viết), tương đương bậc 2/6 Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.  

Thí sinh chọn một trong các thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật không trùng với 

ngoại ngữ thuộc ngành đăng kí dự thi. 

1.4. Thí sinh đăng ký dự thi vào Chương trình liên kết đào tạo với Trường Đại học Nữ sinh 

Nara phải dự thi thêm phần phỏng vấn qua Skype và làm một bài viết luận. 

2. Ngành Quản trị kinh doanh thí sinh dự thi các môn sau: 
2.1. Môn Cơ bản: Xác suất thống kê 

2.2. Môn Cơ sở ngành: Quản trị học 

2.3. Môn tiếng Anh: Bài thi tiếng Anh HANU TEST, gồm 4 kỹ năng (Nghe, Nói, Đọc, 

Viết), tương đương bậc 3/6 theo Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. 

3. Ngành Chính sách công thí sinh dự thi các môn sau: 
3.1. Môn Cơ bản: Triết học 

3.2. Môn Cơ sở ngành: Những vấn đề cơ bản của chính sách công 

3.3. Môn tiếng Anh:  

Đối với thí sinh dự thi ngành Chính sách công (dạy bằng tiếng Việt) thi tiếng Anh HANU 

TEST, gồm 4 kỹ năng (Nghe, Nói, Đọc, Viết), tương đương bậc 2/6 theo Khung Năng lực ngoại 

ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. 

Đối với thí sinh dự thi ngành Chính sách công (dạy bằng tiếng Anh) thi tiếng Anh HANU 

TEST, gồm 4 kỹ năng (Nghe, Nói, Đọc, Viết), tương đương bậc 3/6 theo Khung Năng lực ngoại 

ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. 

- Thí sinh được miễn thi môn Ngoại ngữ 2, môn tiếng Anh: Xem Phụ lục 1 

IV. Lệ phí:            
1. Lệ phí hồ sơ:  60.000 đồng/hồ sơ 

2. Lệ phí xét tuyển: 500.000 đồng/thí sinh 

3. Lệ phí thi:  1.500.000 đồng/thí sinh 

V. Liên hệ: 

Khoa Đào tạo Sau đại học: Phòng 211, nhà C, Trường Đại học Hà Nội, Km 9, Đường Nguyễn 

Trãi, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.  

Điện thoại: (024) 38544498; Email: khoasdh@gmail.com; Website: saudaihoc.hanu.vn 

 

Nơi nhận:         HIỆU TRƯỞNG 
- Vụ GDĐH (để báo cáo);        

- Lưu: VT, K. SĐH, QLĐT.       (Đã ký) 

        

           Nguyễn Văn Trào 

http://www.sdh.hanu.vn/sdh
mailto:khoasdh@gmail.com
http://www.sdh.hanu.vn/sdh
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PHỤ LỤC 1 

ĐIỀU KIỆN DỰ THI TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 

1.1. Văn bằng: 

a) Đã tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự 

thi; 

b) Đã tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi đào tạo trình độ 

thạc sĩ và đã học bổ sung kiến thức theo quy định; 

c) Tốt nghiệp đại học một số ngành khác có thể đăng ký dự thi vào chuyên ngành Quản trị kinh 

doanh, ngành Chính sách công sau khi đã học bổ sung kiến thức theo quy định tại khoản 2, 3 Điều 

6 Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 

15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

d) Đối với người nước ngoài đăng kí xét tuyển vào chuyên ngành Ngôn ngữ Việt Nam phải có 

chứng chỉ năng lực tiếng Việt từ bậc 3/6  trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt 

Nam do các cơ sở đào tạo tiếng Việt tại Việt Nam hoặc các quốc gia khác cấp; hoặc có Giấy xác 

nhận của một cơ sở đào tạo về việc đã tham gia chương trình học tiếng Việt từ 500 tiết trở lên 

(tương đương 10 tín chỉ). 

d) Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo 

quy định hiện hành; 

 

1.2. Kinh nghiệm công tác chuyên môn: 

a) Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực 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 

loại khá trở lên, ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng kí dự thi. 

b) Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đăng kí dự thi (tính từ ngày kí 

Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày dự thi) đối với người tốt nghiệp đại học một số 

ngành khác đăng kí dự thi vào chuyên ngành đào tạo thạc sĩ Quản trị kinh doanh. 

 

1.3. Đối tượng và chính sách ưu tiên: 

1.3.1. Đối tượng ưu tiên: 

a) Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng 

kí dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao 

đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác 

hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; 

b) Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; 

c) Con liệt sĩ; 

d) Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động; 

đ) Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được quy định 

tại điểm a). 

e) Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Uỷ ban nhân dân 

cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả 

của chất độc hoá học. 

1.3.2. Mức ưu tiên: Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên (gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu 

tiên) được cộng vào kết quả thi 10 điểm cho môn ngoại ngữ 2 (thang điểm 100) nếu không thuộc 

diện được miễn thi ngoại ngữ 2 và cộng 01 điểm (thang điểm 10) cho môn thi cơ bản. 

1.3.3. Các đối tượng ưu tiên phải có đủ các giấy tờ minh chứng hợp lệ và phải nộp đầy đủ, đúng 

thời hạn cùng với hồ sơ đăng kí dự thi. 

 

1.4. Miễn thi môn ngoại ngữ 2 đối với thí sinh dự tuyển vào ngành ngôn ngữ, ngành Chính 

sách công (dạy bằng tiếng Việt):  

        Thí sinh có năng lực ngoại ngữ không trùng với ngoại ngữ thuộc chuyên ngành đăng kí dự thi 

thuộc một trong các trường hợp sau được miễn thi ngoại ngữ 2:   
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a) Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ 

quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành; 

b) Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng 

cao (PFIEV) được Ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp 

bằng; 

c) Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài;  

d) Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc 

dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (Phụ lục II của Thông tư số: 15/2014/TT-BGDĐT ngày 

15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ 

đến ngày đăng ký dự thi, được cấp bởi một cơ sở đào tạo được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép 

và Trường Đại học Hà Nội công nhận. 

 

1.5. Miễn thi môn tiếng Anh đối với thí sinh dự tuyển vào ngành Quản trị kinh doanh, ngành 

Chính sách công (dạy bằng tiếng Anh):  

Thí sinh có năng lực tiếng Anh thuộc một trong các trường hợp sau được miễn thi môn tiếng 

Anh:   

a) Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài bằng 

tiếng Anh, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành; 

b) Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến dạy bằng tiếng Anh theo Đề án của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam; 

c) Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Ngôn ngữ Anh;  

d) Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tiếng Anh từ bậc 4/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 

6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (Phụ lục II của Thông tư số: 05/2012/TT-BGDĐT 

ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng 

chỉ đến ngày đăng ký dự thi, được cấp bởi một cơ sở đào tạo được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho 

phép và Trường Đại học Hà Nội công nhận. 
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PHỤ LỤC 2 

ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ 

2.1 Văn bằng: Có bằng tốt nghiệp thạc sĩ hoặc bằng cử nhân loại giỏi trở lên, ngành tốt nghiệp 

phù hợp với chuyên ngành đăng kí dự tuyển. 

2.2 Công trình nghiên cứu: Là tác giả 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định 

nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có 

phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển. 

2.3 Có 01 bài luận về dự định nghiên cứu, trong đó trình bày rõ ràng các vấn đề như: lý do lựa 

chọn đề tài, lĩnh vực nghiên cứu; kế hoạch thực hiện trong từng thời kỳ của thời gian đào tạo. 

2.4 Có ít nhất 01 thư giới thiệu của nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học 

vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh 

vực mà người dự tuyển đự định nghiên cứu. 

2.5 Yêu cầu về ngoại ngữ 2:  

Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải có một trong những văn bằng, chứng chỉ minh 

chứng về năng lực ngoại ngữ 2 (không trùng với ngôn ngữ của chuyên ngành đăng ký dự tuyển), 

cụ thể: 

a) Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học 

toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là tiếng nước ngoài; 

b) Bằng tốt nghiệp đại học các ngành ngôn ngữ nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam 

cấp; 

c) Chứng chỉ tiếng nước ngoài ở trình độ tương đương tại BẢNG THAM CHIẾU CÁC 

CHỨNG CHỈ TIẾNG NƯỚC NGOÀI dưới đây do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt 

Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.  

BẢNG THAM CHIẾU CÁC CHỨNG CHỈ TIẾNG NƯỚC NGOÀI 

(Theo Thông tư số 08 /2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

d) Người dự tuyển chuyên ngành Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Pháp có một trong những văn 

bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ 2 đáp ứng quy định tại điểm a) hoặc b) hoặc c) 

nhưng không phải là tiếng Anh, thì phải có khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh trong chuyên 

môn (có thể diễn đạt những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn cho người khác hiểu bằng tiếng 

Anh và hiểu được người khác trình bày những vấn đề chuyên môn bằng tiếng Anh).  

e) Người dự tuyển là công dân nước ngoài phải có trình độ tiếng Việt tối thiểu từ Bậc 4 trở lên 

theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ 

theo quy định của Trường Đại học Hà Nội. 

TT Chứng chỉ Trình độ 

1 TOEFL iBT 45 - 93 

2 IELTS 5.0 - 6.5 

3 Cambridge examination CAE 45-59 

PET Pass with Distinction 

4 CIEP/Alliance française diplomas TCF B2  

DELF B2 

Diplôme de Langue 

5 Goethe -Institut Goethe- Zertifikat B2 

Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB) 

6 TestDaF TDN3- TDN4 

7 Chinese Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) HSK level 4 

8 Japanese  Language Proficiency  Test 

(JLPT) 

N2 

9 ТРКИ-Тест по русскому языку как 

иностранному (TORFL-Test of Russian as 

a Foreign Language) 

ТРКИ-2 



7 

 

 

PHỤ LỤC 3 

THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SỸ 

NGÀNH CHÍNH SÁCH CÔNG 

1. Giới thiệu chung về chương trình đào tạo  

Chương trình đào tạo Thạc sỹ  ngành Chính sách công của Trường Đại học Hà Nội được 

xây dựng trên nền tảng tư duy khoa học và nâng cao năng lực thực tiễn của người học, có tính 

quốc tế cao và đảm bảo các chuẩn mực quốc tế về ngành khoa học chính sách công, nhằm phát 

triển nguồn nhân lực chất lượng cao đóng góp cho sự phát triển bền vững ở Việt Nam.   

Chương trình cung cấp các kiến thức chuyên sâu và nâng cao về các vấn đề lý thuyết và 

thực tiễn lĩnh vực chính sách công, kỹ năng lãnh đạo và quản lý chính sách công. Những kiến thức 

này nhằm phát triển năng lực cá nhân, thích nghi với môi trường làm việc có tính cạnh tranh cao 

và năng lực dẫn dắt chuyên môn của người học để xử lý những vấn đề lớn, vấn đề tình huống khi 

tham gia hoạch định, xây dựng và thực hiện, đánh giá chính sách công.  

Chương trình được giảng dạy bởi các nhà khoa học đầu ngành về chính sách công có nhiều 

kinh nghiệm đào tạo sau đại học trong nước và nước ngoài.  

Tốt nghiệp chương trình đào tạo Thạc sỹ Chính sách công của Trường Đại học Hà Nội, 

người học có thể đảm nhiệm các vị trí quản lý, lãnh đạo trong hệ thống chính trị Việt Nam, làm 

chuyên gia phân tích, tham mưu cho việc hoạch định,  xây dựng, thực hiện, đánh giá chính sách ở 

các cấp; có khả năng giải quyết vấn đề phức tạp trong chính sách phát triển kinh tế xã hội; có năng 

lực phát huy trí tuệ tập thể trong lãnh đạo quản lý và hoạt động chuyên môn; có khả năng thành 

công cao trong bối cảnh tăng cường hội nhập quốc tế, và cách mạng 4.0.  

Người học có thể đăng kí học một trong hai chương trình sau: 

- Chương trình Thạc sỹ Chính sách công giảng dạy bằng tiếng Anh;  

- Chương trình Thạc sỹ Chính sách công giảng dạy bằng tiếng Việt.  

 

2. Đối tượng tuyển sinh: 

2.1. Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học ngành phù hợp với ngành chính sách công được dự 

tuyển. Nhóm ngành phù hợp gồm:  

Nhóm ngành Khoa học giáo dục: Quản lý giáo dục, Giáo dục học; 

Nhóm ngành Nhân văn: Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tôn giáo học, Quản lý văn 

hoá,  Lịch sử, Gia đình học, Chính trị học, Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, 

Quản lý nhà nước, Quan hệ quốc tế, Việt Nam học, Quốc tế học, Kinh tế học; 

Nhóm ngành Quản trị – quản lý: Khoa học quản lý, Quản lý công, Quản trị nhân lực, Hệ 

thống thông tin quản lý, Quản trị văn phòng, Quan hệ lao động, Quản lý dự  án; 

Nhóm ngành Luật: Luật, Luật hiến pháp và luật hành chính, Luật dân sự và tố tụng dân sự, 

Luật hình sự và tố tụng hình sự, Luật kinh tế, Luật quốc tế; 

Nhóm ngành Báo chí truyền thông: Báo chí, Truyền thông đa phương tiện, Truyền thông  

         đại chúng, Công nghệ truyền thông, Truyền thông quốc tế, Quan hệ công chúng; 

Nhóm ngành Tài chính ngân hàng – bảo hiểm: Tài chính – ngân hàng, Bảo hiểm, Kế 

toán, Kiểm toán. 

2.2. Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học thuộc nhóm ngành gần phải học 6 học phần bổ sung 

kiến thức trước khi dự tuyển (Bảng 1), thí sinh chỉ được tham gia dự tuyển khi đã hoàn thành 

chương trình học bổ sung. Nhóm ngành gần gồm:  

Nhóm ngành Kinh doanh và quản lí: Quản trị kinh doanh, Marketing, Bất động sản, Kinh 

doanh quốc tế , Kinh doanh thương mại, Thương mại điện tử; 

Nhóm ngành Môi trường và bảo vệ môi trường: Quản lý tài nguyên và môi trường, Kinh 

tế tài nguyên môi trường. Quản lý đất đai; 

Nhóm ngành Quản lý công nghiệp: Quản lý công nghiệp, Logistics và Quản lý chuỗi cung 

ứng; 

Nhóm ngành Quản lý y tế: Tổ chức và quản lý y tế, Quản lý bệnh viện; 
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Nhóm ngành Kiến trúc và xây dựng: Quy hoạch vùng và đô thị, Quản lý đô thị và công 

trình, Bảo tồn di sản kiến trúc - đô thị, Đô thị học, Kinh tế xây dựng, Quản lý xây dựng; 

Nhóm ngành Thông tin - thư viện: Văn thư - lưu trữ - bảo tàng, quản lý thông tin, thông 

tin - thư viện; 

Nhóm ngành Công tác xã hội: Công tác xã hội, Công tác thanh thiếu niên, Hỗ trợ giáo dục 

người khuyết tật; 

Nhóm ngành Khai thác vận tải: Khai thác vận tải, quản lý hoạt động bay, kinh tế vận tải, 

khoa học hàng hải; 

Nhóm ngành An ninh và trật tự xã hội, quân sự: Quản lý nhà nước về an ninh trật tự, 

Quản lý trật tự an toàn giao thông;  

 

Bảng 1: Danh mục các học phần phải học bổ sung đối với nhóm ngành gần 

STT 

 

Tên học phần 

 

Số tín chỉ 

1 So sánh hệ thống chính trị 02 

2 Kinh tế vĩ mô 02 

3 Quản trị công 02 

4 Toàn cầu hóa 02 

5 Những vấn đề cơ bản của chính sách công 02 

6 Hệ thống pháp luật Việt Nam 02 

Tổng 12 

 

2.3. Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học thuộc nhóm ngành khác là ngành còn lại không  

thuộc ngành phù hợp và ngành gần và tính đến thời điểm dự thi phải có ít nhất 02 năm kinh  

nghiệm làm việc, phải học bổ sung 08 học phần (Bảng 2). Thí sinh chỉ được tham gia dự tuyển khi  

đã hoàn thành chương trình học bổ sung. 

 

Bảng 2: Danh mục các học phần phải học bổ sung đối với nhóm ngành khác 

STT 

 

Tên học phần 

 

Số tín chỉ 

1 So sánh hệ thống chính trị 02 

2 Kinh tế vĩ mô 02 

3 Quản trị công 02 

4 Toàn cầu hóa 02 

5 Xã hội học 02 

6 Hệ thống pháp luật Việt Nam 02 

7 Cải cách thể chế kinh tế Việt Nam 02 

8 Những vấn đề cơ bản của chính sách công 02 

Tổng 16 
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PHỤ LỤC 4 

THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SỸ 

NGÀNH NGÔN NGỮ VIỆT NAM 

1. Giới thiệu chung về chương trình đào tạo 

Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Việt Nam của Trường Đại học Hà Nội được 

thiết kế nhằm mục tiêu: 

 Cung cấp cho người học những kiến thức chuyên sâu và nâng cao về  lý thuyết và thực 

hành chuyên môn hiện đại trong lĩnh vực ngôn ngữ ứng dụng và giảng dạy ngôn ngữ; các 

kiến thức ngôn ngữ học theo hướng chuyên ngành như Ngôn ngữ học lí thuyết, Ngôn ngữ 

học ứng dụng, Việt ngữ học, Ngôn ngữ học xã hội, Ngôn ngữ và văn hóa các dân tộc thiểu 

số, v.v, phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng dạy và quản lí về ngôn ngữ học, ngôn ngữ và 

văn hóa;  

 Đào tạo người học có năng lực chuyên môn và kỹ năng sư phạm cao; có khả năng vận 

dụng, triển khai thành thạo các phương pháp dạy học tích cực, hiện đại, nhằm nâng cao 

hiệu quả giảng dạy và học tập các môn học thuộc chuyên ngành Ngôn ngữ Việt Nam; 

 Giúp người học phát triển năng lực nghiên cứu, sáng tạo; có khả năng giảng dạy, quản lí, 

tư vấn về ngôn ngữ học, ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam ở các cơ sở nghiên cứu đào tạo tại 

Việt Nam và nước ngoài; giúp người học có thể tiếp tục học ở bậc tiến sĩ của 

ngành/chuyên ngành Ngôn ngữ Việt Nam hoặc các ngành/chuyên ngành liên quan khác. 

 Đào tạo người học có năng lực phân tích, giải quyết hiệu quả những vấn đề thuộc chuyên 

ngành ngôn ngữ Việt Nam trong thời kỳ khoa học công nghệ và toàn cầu hoá. 

 Thời gian học: 2 năm, học tập trung. 

 

2. Đối tượng tuyển sinh: người nước ngoài, hình thức xét tuyển 

2.1. Đối tượng không cần bổ sung kiến thức  

- Người nước ngoài có bằng tốt nghiệp đại học ngành Ngôn ngữ học tại Việt Nam; 

- Người nước ngoài có bằng tốt nghiệp đại học ngành Việt Nam học;  

- Người nước ngoài có bằng tốt nghiệp đại học ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam. 

2.2. Đối tượng cần học bổ sung kiến thức:  

Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành Ngôn ngữ Việt nam. Thí sinh phải 

học 5 học phần bổ sung (Bảng 3). Thí sinh chỉ được tham gia xét tuyển khi đã hoàn thành chương 

trình học bổ sung. 

Nhóm ngành gần gồm: Văn học, Văn hóa, Lịch sử, Ngữ văn các nước (Việt Nam, Anh,  

Pháp, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan,…), Đông phương học, Khu vực học, Xã hội 

học, Quốc tế học, Chính trị học, Luật học, Tâm lý học, Triết học, Báo chí, Công tác xã hội, Du 

lịch, Kinh tế , Quản trị kinh doanh, Nhân học. 

 

Bảng 3. Danh mục các học phần phải học bổ sung đối với nhóm ngành gần 

STT Tên học phần Số tín chỉ 

1. Ngữ pháp văn bản 4 

2. Tiếng Việt qua các phương tiện truyền thông 2 

3. Cơ sở văn hóa Việt Nam 4 

4. Lịch sử văn học Việt Nam 4 

5. Kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Việt 2 

Tổng  16 

  

 


