
DiI HQC QUOC GIA 
THANK PHO HO CR1 MINH 

TRI1NG IMI HQC QUOC TE 

S& 23. ./TB-DHQT-DTSDH 

CONG HOA xA HQI CIIJ NGITIA VIT NAM 
Dc 1p — Tir do — H3nh phñc 

Thành phó' i16 ChI Minh, ngàyi4 tháng0 nám 2019 

THÔNG BAO 
Hçc bang tuyn sinh trinh d Thac si, Tin si — Tuyn sinh SDH tfr näm 2019 

Can cir Quy djnh "Tb chi'rc và quãn 1 dào tao  trInh d Thac sr' ban hãnh kern theo Quyt 
djnh s6 867/QD-DHQT-DTSDH ngày 20/11/2018 cüa trithng DH Quc t, DHQG-HCM; 

Can cCr d& xuAt cüa Phi trách phông Dào tao  Sau  Dai  hçc, 

Tnrông Dai  h9c Qu6c th thông báo tiêu clii xét hçc bng tuyn sinh Sau dai  hçc tr näm 2019 
nhis sau. 

1. Hoc bng trInh d Thac si 

1.1 Müchçcbng 
Hoc viên di.rçic min giãm bce phi cho toàn khóa h9c tai  trt.r&ng  Dai  h9c Quoc tê (DHQT) 
(khong bao gm khóa Bridging program) theo mt trong ba mirc sau: 

Mü'c 1 - Min 100% hc phI toãn khóa h9c 
Mfrc 2 - Min 50% hçc phI toàn khóa hçc. 
Mfrc 3 - Min 25% hçe phI toàn khóa hoc. 

1.2 Diu kiin nhn h9c bng 
1.2.1 Dira vào xp 1oi tt nghip Dai  hc (dành cho hQc viên xét tuyn): hQc viên tot 

nghip Dai  hçc ngành ding và phü hqp vOi chuyên ngành d tuyn (trong vông 12 
tháng tinh tCr ngày t& nghip d&n ngày np h sa) 

Mfrc Mfrc 1 Mfrc 2 Mfrc 3 
D6i tirçrng Hc viên tt nghip Tat ca hc viên di.rçc xét Tt cã hc viên duçic xét 

Tnimg Dai  hc Quc tê tuyên. tuyên. 
(DHQG-HCM) và hçc 
viên ngithi nithc ngoài. 

Diu kiin Kt qua t& nghip Di hçc - Hçc viên t& nghip Kt qua t& nghip Dai  hpc 
tlr lOai Xut sc (GPA ? Truông Dai  hc Quc t 1oi Giói trâ len: GPA ? 
90) trâ len hoc t& nghip (DHQG-HCM) và hc 80, cam kt lam nghien 
dt huy ehuong vãng/bac, 
cam kt lam nghiên ciru 

viên ngizôi ntrâc ngoài: 
GPA?: 80. 

ci.0 khoa hçc ho.c trç 
giãng hoc các cong tác 

khoa hc và trg giãng theo - Hc viên tt nghip các theo sir phân cong cüa 
sir phân cOng cüa Khoa!B 
mon. 

Tnrông Dai hc khác: 
GPA? 90. 

Khoa/B mOn. 

- Cam k& lam nghiên cüu 
khoa hc và trçi giâng theo 
sr phn cOng cüa KhoaIB 
mon. 
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1.2.2 Da vao kt qua k thi tuyn sinh Sau di hQc (dành cho hQc viên thi tuyn): 
Nu không di.rçc hoc không nhn hQc bng a miic 1.2.1, hçc viên cO th dirçic xét 

hçc bng dira vào kt qua k thi tuyn sinh Sau dai  hçc. 
Mfrc Mfrc 1 Mfrc 2 Mfrc 3 

Di vói các ngành k thut — cong ngh (Quan 1" Cong ngh Thông tin, K thut Din tü, K 
thi4t H thing Cong nghip, K5 thi4t Y Sinh, COng ngh Sinh h9c, Cong ngh Thrc phm, Toán 
Ung dtng): 
Dôi ttrçrng 20% hçc viên có kt qua 

tuyn sinh cao nht. 
25% s hgc viên cOn 1.i có 
kt qua tuyn sinh cao tip 
theo. 

25% s hçc viên cOn lai  có 
kt qua tuyn sinh cao ti&p 
theo. 

Diu kin Cam k& lam nghiên cru 
khoa h9c và trç giàng theo 
sir phãn cong cüa KhoaIB 
mon. 

Cam kM lam nghiên cthi 
khoa hçc v trçi giãng theo 
sir phn cong cüa KhoaJB 
mon. 

Cam kM lam nghiên ciru 
khoa hçc và trçi giãrig theo 
si,r phãn cong cña KhoafB 
mon. 

iMi vói ngành Quãn trj kinh doanh 
D6i tirçrng 10% h9c viên có kM qua 

tuyn sinh cao nhAt. 
15% s hgc viên cOn 'a  có 
kM qua tuyn sinh cao tip 
theo. 

15% s hçc vien cOn lai có 
kM qua tuyn sinh cao tip 
theo. 

Diêu kin Cam kM lam nghiên ciru 
khoa h9c và trçi giãng theo 
sr phãn cong cUa KhoaJB 
mon 

Cam kM lam nghiên cjiru 
khoa hçc và trçi giang theo 
sir phãn cong cüa Khoa/B 
mon. 

H trçi cac cong tác quang 
bá, quan h doanh nghip 
theo sir phãn cong cUa 
Khoa/B mon. 

oM vói ngành Quãn 1 cOng 
Di tirçrng Không có. 10% bce viên Co kM qua 

tuyn sinh cao nht cho 
hçc kS'  du tiên. 

15% s hc viên cOn lai Co 

kM qua tuyn sinh cao tip 
theo cho hoc kS'  du tiên. 

Diu kiin Không cO. Không cO. Các hc kr sau 
hc bng thrçic xét theo 
hinh thirc khuyn kliich 
hctp. 

Không CO. Các hc kS'  sau 
h9c btng dirge xét theo 
hInh thüc khuyn khich 
hctp. 

1.3 Diu kin duy trI h9c bng: Hc viên nhn hc bng së dirge xem xét lai  tirng hc ks', 
d duy trI h9c bng, hc viên can dat: 

- GPA cüa trng hc k)'? 75/100, trong do không CO mon nào <55/100, áp diing cho 
tt câ các ngãnh dào tao  và eác mirc hçc bng nêu trên. 

- Hc viên cn dam báo các yêu cu v thOi gian cOng tác và kM qua nghiên cl'ru khoa 
hoc nhu sau: 

Mirc Mfrc 1 Mfrc 2 Mfrc 3 
Diu kiên -1- Lam vic tai  KhoaJB + Lam vic tai  KhoaJBO > Dôi vol các nganh k5 

mon ti thiu 20 gia/tu&n. mon ti thiu 12 gi/tun. thut — cong ngh: 
+ Dircyc Khoa/Bô mom xác + Dtrcyc KhoalBô mon xáe + Lam viêc tth KhoalBô 
nhn D.t trong cOng tác nhn Dat  trong cong tác mOn ti thiu 08 gRi/tu.n. 
nghiên efru khoa hoc. nghiên ciru khoa hçc. + Lm trg giãng mon hc 
+ Lam trcl giãng 02 mon + Lam trg giáng 01 mon Dai  hc/ hc kS'. 
hçc Dai  hçc/ hc kS'. hc Dai  hçc/ hc ks'. + Hçc dimg tin d. 
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+ Hçc dung tin d. + H9c dung tin dO. > IMi vói ngành Quãn 
tn kinh doanh: 
+ Drçic Khoa!BO xác nhn 
Dat trong cong tác cong 
the quãng bá, quan h 
doanh nghip. 
+ Hçc dáng tin dO. 

Yêu cu kt qua nghiên cü'u khoa h9c d& vó'i các hQc viên nhn hQc bng sau khi kt 
thüc khóa hoc (2 nám): 

o Mfrc 1: Là the giã hoc dng tác già cüa 01 bài báo non-ISI hoc Scopus d 
du ch&p nhn hoc là the giã cüa 02 bài báo khoa h9c trong nuOc näni trong 
danh mic drçic cong nhn do hOi  dng chic danh Giáo su nhà nuâc quy djnh 
hoc là tác già cia 01 bài báo cáo hOi  thão khoa hçc quc t cO phãn bin và s6 
ISBN. 

o Mfrc 2: Là tác giã cl'ia 01 bài báo khoa h9c trong niric nim trong danh miic 
dixçic cong nhn do hOi  dhng ehirc danh Giáo su nhà nuOc quy dnh hoc là tác 
giá cüa 01 bài báo cáo hOi  thão khoa hc quc t có phân bin và s ISBN. 

1.4 HQc bng Khuyn khIch h9c tp và Nghiên cfru khoa hQc 
1.4.1 H9c bng Khuyn khIch hçc tp 

- Hpc bng 25% h9c phI toàn hQc k' duçic cp cho nhftng h9c viên có kt qua hoc tp 
cao nht trong. hoc kr; 

- S ltrcing: 10% s6 hicing hçc viên dang theo hçc cüa Khóa; 
- Hc viên vera thOa diu kin nhn h9c bng tuyn sinh và hQc bng khuyn klifch së 

nhn mirc bce bng cao han; 
- Dim trung binh tich lCiy trong hpc kST cüa hc viên duçic xót hc bng ~ 80 và so tin 

chi dt di.rçc trong hçc k' phãi? 10; 
- Hc bng chi duçc cp cho các hc k' chinh thi'rc (khong cp cho thôi gian gia han). 

Kt qua hc kS'  he duçic tInh chung vâi hc k' 2 cüa näm. 
1.4.2 H9c bng Nghiên cfru khoa hc 

- Nu hc viên cO näng lire  nghien cru khoa hc t& (iru tiên nhCtng irng viên d có 
cong b khoa hoc), cam kt thaw gia boat dng nghien ciu khoa hc và thaw gia vào 01 
d tài nghiên ciru khoa hçc cp DHQG trâ len cüa KhoaJBO môn, sê dut xét tuyn lam 
trç l nghiên cru và nhn h trçx sinh hoat phi tr nhà truông là 3.5 trieulthang và chi phi 
them 1.5 triu1tháng tir giãng viên huó'ng dan. 

2. Hoc bng trInh do Tin si 

2.1 Mfrc hçc bng 
Nghien ciru sinh duçic min hc phi cho toàn khóa hc tai  tritirng DHQT (khong bao gm 
khóa Bridging program và các mon trong hc phn b sung bc Dai hc và Thac si) theo 
mOt trong ba mrc sau: 
•:• Mfrc 1: Min 100% hc phi toãn khóa hçc 
+ Mfrc 2: Min 50% hçc phi toãn khóa hoc. 
+ Mfrc 3: Min 25% hc phi toàn khóa hoc. 

R Uö N G 
A -IOC 

UÔ'C T 

frQ 



2.2 Diêu kiin nhn hQc bng 

Mfrc Mirc 1 Mi'rc 2 M(rc 3 

IMi tirçrng Nghien c1ru sinh t6t nghip Nghiên ci.ru sinh t6t nghip Nghiên ethi sinh d?.t  dim 

Thac si (ho.c Dai  hçc) tr Thac sT (hoc Dai  h9c) tr xét duyt d cucmg nghiên 
l°ai Giôi trO len và dat  loai Giôi trâ len và dat  ciru sinh ~ 7.0 (khong k 
dim xét duyt d ciicing dim xét duyt d cirang loji t& nghip Thac sT 
nghiên ciru sinh? 8.5. nghiên ciu sinh tr 7.5 dn hoc Dai  hçc). 

8.0; hoc dat dim xét 
duyt d cirang nghiên cüu 
sinh ~ 8.0 (khong k loai 
t& nghip Thac sT hoc 
Dai hoc). 

Diêu kin Cam kt lam nghiên cüu Cam kt lam nghiên ciru Tr? giàng 01 mon cao 
khoa hçc và trçi giãng 02 khoa hçc và trçi giãng 01 hçc/näm theo sr phãn 
mon cao h9c/hQc k' theo 
sir phân cong cüa KhoaJB 
mon. 

mon cao hQc/hQc kS'  theo 
sir phân cong cüa Khoa/B 
mon. 

cong cüa Khoa/B mon. 

Liru : Xét duyt d cuong nghiên cru sinh áp ding thang dim 10. 

2.3 Diu kiin duy trI hçc bng 

- Dam bão tin dO dào tao  theo thit k chun vói OPA? 75/100, trong do không CO 
mon nào < 5 5/100, áp diing cho tht cã các ngành dào tao; 

- Di vâi Nghiên cthi sinh nhn h9c bng mrc 1 và 2, sau h9c k' du tiên cn thông 
nht vd giãng viên huthig dk d tham gia nghiên cthi 01 d tài cp DHQG tth len, chU tn 
b&i Tnthng Dai  h9c Quc t; 

- Nghiên cru sinh cn dam báo các yêu cu v thi gian cong tác và kt qua nghiên 
ctru khoa hoc nhu sau: 

Mfrc Mfrc 1 Mfrc 2 Mfrc 3 

Diêu kin H- Lam vic tai  KhoaJBO + Lam vic tai  KhoaJBO + Lam trçv giãrig cho mon 

mon ti thMu 20 gi/tun mon thi thiu 10 gi/tuAn 1 thuyt 30 tit/näm; hoc 
+ Duc KhoaIBO mOn xác + Dirc KhoaJBO mon xác giãng day th%rc hành 60 
nhn Dat  trong cOng tác nhn Dat  trong cOng tác titnäm. 
nghiên c(ru khoa hçc. nghiên ci'ru khoa hoc. + H9c dung tin dO. 
H- Lam trg giãng cho mon + Lam trg giãng cho mon 
1 thuyt 120 tik'nam; 
hoc giâng day  thirc hành 
240 tit/näm. 

1 thuyt 60 tit/nãm; hoc 
giãng day thi,rc hanh 120 
tit/näm. 

+ Hçc dung tin dO. + Hçc dung tin dO. 

Di vói Nghiên cü'u sinh cam kt tham gia cOng tác nghiên cfru khoa hçc, cn dam 
bão yêu cu v bài báo cong b khoa hçc nhu' sau: 

o Mfrc 1: là tác giã hoc dng tác giã cüa 01 bài báo non-ISI hoc Scopus dà thrçc 
cong b; hoc là tác già cüa 02 bài báo khoa h9c trong nuâc nm trong danh miic dugc 
cong nhn do hOi  dng churc danh Giáo su nhà nuâc quy djnh hoc là tác giã chInh cüa 02 
bài báo cáo hOi  thäo khoa hçc quc t có phan bin và si ISBN. 
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o Mwc 2: là tác giã cüa 01 bài báo khoa hc trong nuc nm trong danh mc dixçic 
cong nhn do hOi  dng chrc danh Giáo six nha ninc quy djnh hoc là tác giã chmnh cüa 01 
bài báo cáo hi tháo khoa hçc quc t có phãn bin và s6 ISBN 

3. Thôi gian áp dung hoc bng 

Chirih sách hc bng nay dtrçic áp ding tü khóa tuyn nàm 2019. 
FIc bng chi duçic c&p trong th?i gian khóa hçc chinh thixc, h9c viên bj tr hn thi 
trong thai gian tr không thxçc nhn hçc bng. 
Hçc vien tm drng, bào li.ru & hpc k' nào thi không duçic nhn h9c bng & hçc kr 

do. 
V&i hçc vien trt'ing tuyn, thuc din duçic nhn h9c bing: nu h9c viên không nh.p 
hQc thI h9c bng sê bj hUy. 

Nhà trithng d& nghj KhoafBO mônlTrung tm và các dan vj thông báo rng rãi dn giàng viên, 
sinh viên, hçc viên dixçc bi& và thçrc hin. 

Noinhân: 
Khoa: QTKD, CNSH, KTDT, CNTT; 

- B môn: KTHTCN, KTYS, Toán; 
PhOng KHTC; 
Trung tam: DTQLC; 
Lixu: VT, DTSDH. 
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