Phụ lục 11
Biểu mẫu hồ sơ xét tuyển thẳng thạc sĩ
1. Phiếu đăng ký dự thi xét tuyển thẳng thạc sĩ theo mẫu có xác nhận của cơ quan
công tác hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú (theo mẫu 1).
2. Bản sao công chứng: Bằng và bảng điểm đại học
3. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của thủ trưởng cơ quan quản lý hoặc chính quyền địa
phương nơi thí sinh cư trú (thời hạn 6 tháng) (theo mẫu 2).
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
4. Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập của bệnh viện đa khoa hoặc trung tâm y
tế cấp Quận Huyện trở lên (thời hạn trong vòng 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ).
5. Minh chứng ngoại ngữ. Các thành tích nghiên cứu khoa học (nếu có)
6. 03 ảnh màu 4x6 (chụp trong vòng 6 tháng) ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, ngành
dự thi vào mặt sau ảnh và 02 phong bì có dán sẵn tem ghi rõ địa chỉ người nhận.
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.
7. Danh mục ngành và mã ngành đào tạo được xét tuyển thẳng và các biểu mẫu.
7.1. Danh mục ngành và mã ngành đào tạo được xét tuyển thẳng tại Khoa Luật,
ĐHQGHN như sau:
STT

Chuyên ngành

Mã số

1

Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

8380101.02

2

Luật hiến pháp và luật hành chính

8380101.02

3

Luật hình sự và tố tụng hình sự

8380101.03

4

Luật dân sự và tố tụng dân sự

8380101.04

5

Luật kinh tế

8380101.05

6

Luật quốc tế

8380101.06

8

Pháp luật về quyền con người

8380101.07

9

Quản trị nhà nước và phòng, chống tham nhũng

8380101.09

7.2. Các biểu mẫu kèm theo:
- Phiếu đăng ký dự thi (mẫu: 01)
- Sơ yếu lý lịch (mẫu: 02)
- Bản cam đoan tính hợp pháp của văn bằng, chứng chỉ.(mẫu 03)

Mẫu
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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===============
PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI ĐÀO TẠO THẠC SĨ NĂM 2022
TẠI HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC - KHOA LUẬT, ĐHQGHN
1. Họ và tên (viết chữ in hoa): ............................................. 2. Giới tính:
………………………
3. Ngày sinh: ............................................... 4. Nơi sinh:
……………………………………
5. Nơi ở hiện nay:
………………………………………………………………………………
6. Đối tượng dự thi:

- Thí sinh tự do
- Cơ quan cử:

Cơ quan hành chính sự nghiệp
Cơ quan khác

7. Cơ quan công tác hiện nay: .....................................................................................................
8. Chuyên môn công tác: ………

9. Chức vụ: …………………………….

10. Thâm niên nghề nghiệp (số năm công tác trong lĩnh vực ĐKDT):
…………………………………………….
11. Văn bằng đại học: Tốt nghiệp ngành: .................................................
loại……………………
hệ .......................... tại trường ........................................................... năm
…………………...
12. Văn bằng thạc sĩ: Tốt nghiệp chuyên ngành:
………………………………………………….
ngành ................... tại trường ............................................................... năm
…………………
13. Số lượng bài báo khoa học đã công
bố:……………………………………………………….
14. Đối tượng ưu tiên (nếu có ghi rõ đối tương): ……………………………………………..
Giấy tờ minh chứng cho đối tượng ưu tiên:
………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
……
15. Đăng ký đào tạo thạc sĩ tại: Khoa Luật, ĐHQGHN
16. Chuyên ngành đăng ký dự thi: ................................................. Mã số:
………………………

17. Chứng chỉ Ngoại ngữ: ………………………………………………(Tiếng:
……………)
18. Địa chỉ liên
hệ:…………………………………………………………………………………
.............................................................................................Điện thoại:
………………………
…, ngày

tháng

Xác nhận của cơ quan hiện đang công tác

Người đăng ký

(Hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú,
nếu là thí sinh tự do)

(Ký và ghi rõ họ tên)

năm

Mẫu
Mẫu
022

(Ảnh 4cm x
6cm)

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)
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
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 ) …………………. Xếp 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: ................................................................................................................ ….
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

Ngày .....tháng.....năm..........

(Hoặc chính quyền địa phường nơi cư trú)

Người khai ký tên

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Mẫu 03

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc
---o0o--GIẤY CAM ĐOAN
Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh SĐH Khoa Luật, ĐHQGHN
Tên tôi là:…… …………………………………………………………………..
Ngày sinh: ………………………………………………………………………
Nơi sinh : ………………………………………………….…………………….
Số điện thoại liên hệ : ……………………………………………………….….
Đăng ký dự thi thạc sĩ chuyên ngành : ………………………………………....
Tại Khoa Luật - 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 đại học

-

Bản sao có xác nhận công chứng chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có) của trường :....
( Chứng chỉ tiếng…)

-

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

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).

