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CƠ SỞ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
VIỆN XÃ HỘI HỌC
Thông báo thi tuyển sinh cao học
chuyên ngành xã hội học
Mã số đào tạo cao học: 603130
I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
Công dân Việt Nam có đủ các điều
kiện quy định trong Quy chế đào tạo Sau
đại học do Đại học Quốc gia Hà Nội ban
hành theo Quyết định số 3810/KHCN
ngày 10/10/2007 của Giám đốc Đại học
Quốc gia Hà Nội.
II. ĐIỀU KIỆN DỰ THI
- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành
đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành
đăng kí dự thi.
- Có bằng đại học hệ chính quy
ngành gần với chuyên ngành đăng kí dự
thi, đã học bổ túc kiến thức để có trình độ
tương đương với bằng tốt nghiệp đại học
và ngành có chuyên ngành dự thi.
* Thâm niên công tác
- Người có bằng tốt nghiệp đại học
loại khá trở lên được dự thi ngay sau khi
tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc phù
hợp với chuyên ngành đăng kí dự thi.
- Những trường hợp còn lại, phải có
ít nhất 2 năm kinh nghiệm công tác 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 nhập học).
III. CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN
1. Thí sinh được ưu tiên trong
tuyển sinh thuộc những đối tượng
sau:
- Thương binh, người được hưởng

chính sách như thương binh
- Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh
hùng lao động
- Người thuộc dân tộc thiểu số
- Người đang công tác liên tục được
hai năm trở lên tại các khu vực vùng cao,
miền núi, hải đảo, vùng sâu, tính đến
ngày nộp hồ sơ đăng kí dự thi.
2. Người dự thi thuộc đối tượng ưu
tiên được cộng thêm mười điểm (thang
điểm 100) cho môn ngoại ngữ và một
điểm (thang điểm 10) cho môn cơ bản.
Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên cũng
chỉ được hưởng một lần ưu tiên.
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.
IV. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG
KINH PHÍ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO TỪ
NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Người dự thi sau đại học là cán bộ,
công chức, viên chức (theo Pháp lệnh
công chức) có quyết định của cơ quan cử
đi học và trong chỉ tiêu có kinh phí của
Nhà nước.
V. CÁC MÔN THI
Cao học thi 3 môn: cơ bản, cơ sở,
ngoại ngữ (1 trong 5 thứ tiếng: Nga, Đức,
Anh, Pháp, Trung) trình độ B .
VI. HỒ SƠ DỰ THI (có mẫu tại
trường)
1. Đơn xin đăng kí dự thi theo mẫu
của Đại học Quốc gia Hà Nội.
2. Lí lịch tự thuật có xác nhận của
cơ quan quản lí hoặc chính quyền địa
phương nơi cư trú (đối với người không
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làm việc ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp
nhà nước hoặc ngoài nhà nước).
3. Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ học
tập của một bệnh viện đa khoa.
4. Bản sao có xác nhận của công chứng
Nhà nước các văn bằng chứng chỉ sau:
- Bằng tốt nghiệp đại học và bảng
điểm đại học toàn khoá có xác nhận xếp
loại của cấp có thẩm quyền cấp bằng
- Giấy chứng nhận bổ túc kiến thức
(nếu thuộc diện phải học bổ túc kiến
thức);
- Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm
(nếu là cán bộ nhà nước) hoặc hợp đồng
lao động dài hạn để chứng nhận thâm
niên công tác.
- Bản sao có công chứng giấy tờ hợp
pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có)
5. Công văn giới thiệu đi dự thi của
thủ trưởng cơ quan quản lí đối với người
đang làm việc ở cơ quan, đơn vị, doanh
nghiệp nhà nước hoặc ngoài nhà nước.
6. 03 phong bì ghi sẵn địa chỉ thí
sinh, có dán tem, 04 ảnh cỡ 3x4.
VII. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MIỄN
THI MÔN NGOẠI NGỮ
1. Có bằng đại học, thạc sĩ hoặc tiến
sĩ ở nước ngoài mà ngôn ngữ đã sử dụng
trong học tập là một trong năm thứ tiếng
Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc
2. Có bằng tốt nghiệp đại học hệ
chính quy ngành ngoại ngữ một trong
năm thứ tiếng nêu trên.
3. Có
chứng
chỉ TOEFL
(Institutional hoặc International) 400
điểm (hoặc tương đương) hoặc IELTS 4.5
điểm đối với người dự tuyển đào tạo bậc
thạc sĩ.
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Các chứng chỉ tiếng Anh này có giá
trị trong 2 năm kể từ ngày dự thi lấy
chứng chỉ.
4. Có chứng chỉ ngoại ngữ xác nhận
trình độ dự tuyển đào tạo sau đại học ở
ĐHQGHN còn giá trị tương ứng với bậc
đào tạo đăng kí dự thi.
VIII. KẾ HOẠCH TUYỂN SINH
• Bán hồ sơ: từ 04/05 đến hết
31/05/2009.
• Nhận hồ sơ: Từ 01/07 đến hết 9/07
• Hướng dẫn ôn tập: Dự kiến từ
15/06 đến 21/08/2009
• Thời gian thi tuyển: Từ ngày 28
đến 30/08/2009
IX. KINH PHÍ TUYỂN SINH
1. Lệ phí đăng kí dự thi: 50.000đ.
2. Lệ phí thi: Cao học: 350.000đ
Các thí sinh được miễn môn thi
ngoại ngữ, lệ phí dự thi được giảm
50.000đ
Mọi chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ
:Phòng Đào tạo Sau đại học Viện Xã hội
học, p404A, 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội

Thông báo tuyển sinh
nghiên cứu sinh năm 2009
Mã số: 623103
I. ĐIỀU KIỆN DỰ THI NCS VIỆN
XÃ HỘI HỌC
a. Về lý lịch và sức khoẻ: Lý lịch
bản thân rõ ràng, hiện không bị truy cứu
trách nhiệm hình sự, đủ sức khoẻ, không
hạn chế tuổi tác.
b. Về văn bằng: cần thoả mãn 1
trong các điều kiện sau đây
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1. Bằng thạc sỹ ngành XHH đồng
thời có ít nhất một bài báo phù hợp với
hướng nghiên cứu đã được công bố trên
các sách báo, tạp chí khoa học trước
tháng 7 năm 2009
2. Nếu có bằng thạc sỹ thuộc các
chuyên ngành khác thì phải có bằng tốt
nghiệp đại học chính quy XHH. Trường
hợp này thí sinh phải dự thi như người có
bằng cử nhân.
3. Bằng đại học hệ chính quy xếp
loại giỏi ngành XHH đồng thời có ít nhất
2 bài báo phù hợp với hướng nghiên cứu
đã công bố trên các sách, tạp chí khoa học
trước tháng 7 năm 2009.
c. Về thâm niên công tác: Người dự
thi phải có ít nhất 2 năm công tác trong
lĩnh vực XHH kể cả từ khi tốt nghiệp đại
học, trừ trường hợp chuyển tiếp sinh
II. HỒ SƠ GỒM
1. Bằng tốt nghiệp thạc sỹ
2. Bảng điểm thạc sỹ
3. Sơ yếu lý lịch (trong vòng 6 tháng
trở lại đây)
4. Phiếu đăng kí dự thi (lấy tại
phòng đào tạo SĐH Viện xã hội học)
5. 4 ảnh 3 x 4
6. Pho to bài báo gửi kèm theo.
7. Đề cương nghiên cứu sinh
8. Giấy khám sức khoẻ của một
bệnh viện đa khoa (trong vòng 6 tháng trở
lại đây)

III. THỜI GIAN:
Nộp hồ sơ trước ngày 8/7/2009
tại phòng đào tạo SĐH Viện Xã hội
học - 27 Trần Xuân Soạn - Hà Nội.
ĐT: 04 9 713 618,
Email:
daotaosaudaihoc@gmail.com
IV. TRƯỜNG HỢP MIỄN THI
MÔN NGOẠI NGỮ KHI THOẢ MÃN 1
TRONG CÁC ĐIỀU KIỆN SAU ĐÂY
(TIẾNG ANH, PHÁP...)
1. Văn bằng đại học chính quy của
chuyên ngành ngoại ngữ của thứ tiếng
đăng kí dự thi.
2. Toefl 550 điểm hoặc IL 6.0 (trong
thời hạn 1 năm kể từ khi cấp bằng đến khi
đăng kí dự thi NCS)
3. Chứng chỉ xác nhận do trường
Đại học Quốc gia Hà Nội cấp tương ứng
với cấp dự thi (2 năm kể từ khi đước cấp
chứng chỉ)
4. Tiến sĩ, thạc sỹ, cử nhân tốt
nghiệp ở nước ngoài về
Chú ý: Lệ phí dự thi sẽ thông báo
sau
- Lệ phí dự thi tiếng Anh là:
200.000đ
U
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