Phụ lục 12: MỘT SỐ ĐIỂM MỚI TRONG KỲ TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC
NĂM 2022 tại ĐHQGHN
1. Trình độ thạc sĩ
a. Không thi môn Ngoại ngữ, sử dụng văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ
(CCNN) tương đương theo yêu cầu của chương trình đào tạo (CTĐT); Các
môn thi tuyển sinh thạc sĩ chỉ bao gồm môn cơ bản và môn cơ sở (tại phụ lục
1 và phụ lục 2 của thông báo này).
b. Yêu cầu đối với người dự tuyển: đối với chương trình định hướng nghiên cứu
yêu cầu hạng tốt nghiệp từ Khá trở lên hoặc có công bố khoa học (sách, giáo
trình, bài báo đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành hoặc các báo cáo
đăng trên kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành) liên quan đến lĩnh
vực học tập, nghiên cứu;
Thí sinh có văn bằng cử nhân hạng tốt nghiệp dưới KHÁ nhưng CHƯA có
công bố khoa học (sách, giáo trình, bài báo đăng trên các tạp chí khoa học
chuyên ngành hoặc các báo cáo đăng trên kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học
chuyên ngành) liên quan đến lĩnh vực học tập, nghiên cứu, vui lòng liên hệ để
được tư vấn, hỗ trợ theo địa chỉ:
Bộ phận Sau đại học, Phòng Đào tạo và công tác học sinh sinh viên
Khoa Luật, ĐHQGHN
Phòng 307B, nhà E1, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0243 7546674
Email: tuyensinhsdhkl@gmail.com
2. Trình độ tiến sĩ
Điều kiện dự tuyển:
- Yêu cầu về năng lực nghiên cứu được điều chỉnh như sau: Có kinh nghiệm
nghiên cứu thể hiện qua luận văn thạc sĩ của CTĐT định hướng nghiên cứu và
các công trình công bố theo quy định đơn vị đào tạo (nếu có). Riêng các thí sinh
có bằng thạc sĩ định hướng ứng dụng hoặc dự tuyển từ cử nhân thì phải là tác giả
hoặc đồng tác giả tối thiểu 01 bài báo thuộc tạp chí khoa học chuyên ngành hoặc
01 báo cáo khoa học đăng tại kỉ yếu của các hội nghị, hội thảo khoa học quốc gia
hoặc quốc tế có phản biện, có mã số xuất bản ISBN liên quan đến lĩnh vực hoặc
đề tài nghiên cứu, được hội đồng chức danh giáo sư, phó giáo sư của ngành/liên
ngành công nhận.
- Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ: thí sinh dự tuyển phải có văn bằng hoặc CCNN
tương đương bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam,
(không cho phép nợ minh chứng năng lực ngoại ngữ đầu vào).

