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THÔNG BÁO 

Xét tốt nghiệp thạc sĩ năm 2019 
 

Phòng Đào tạo Sau đại học (ĐTSĐH) thông báo những nội dung cho việc xét tốt nghiệp Thạc 

sĩ năm 2019 như sau. 

1. Điều kiện xét tốt nghiệp chung cho tất cả các ngành: 

- Hoàn tất các môn trong chương trình đào tạo  

o Kiến thức chung (Triết học) 

o Kiến thức cơ sở và chuyên ngành 

o Luận văn Thạc sĩ 

- Đủ điều kiện tiếng Anh đầu ra của chương trình Sau Đại học: học viên phải thỏa một trong các 

điều kiện sau: 

o Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học tại nước ngoài mà ngôn ngữ dùng trong đào 

tạo là Tiếng Anh; hoặc 

o Có bằng cử nhân chuyên ngành tiếng Anh; hoặc 

o Có 1 trong các chứng chỉ (trong thời hạn 02 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ): 

 Ngành Quản lý công (khóa tuyển 2014 và 2015): IELTS ≥ 5.0, TOEFL iBT ≥ 45, 

hoặc VNU-EPT ≥ 226 

 Ngành Quản lý Công (khóa tuyển 2016 trở đi) : IELTS ≥ 4.5, TOEFL iBT ≥ 45, 

hoặc VNU-EPT ≥ 201 

 Các ngành khác: TOEFL ITP ≥ 500 (chỉ áp dụng cho học viên trúng tuyển từ năm 

2015 trở về trước), IELTS ≥ 6.0, TOEFL iBT ≥ 61, hoặc B2.2 - VNU-EPT ≥ 276  

2. Điều kiện của các học viên (HV) học theo phương thức nghiên cứu: 

Có 01 công bố khoa học về kết quả luận văn do HV cao học là tác giả chính. 

3. Nộp hồ sơ xét tốt nghiệp: 

Các HV khi đủ điều kiện xét tốt nghiệp chuẩn bị hồ sơ và nộp về phòng ĐTSĐH, cụ thể: 

- Đơn xin xét tốt nghiệp (mẫu đính kèm) 

- Lý lịch khoa học (mẫu đính kèm): 

o CV_mau 01: dành cho HV đang đi làm, có xác nhận của cơ quan đang công tác (trong lý 

lịch phải có dán hình và đóng dấu giáp lai). 



o CV_mau 02: dành cho HV chưa đi làm, nhà trường sẽ xác nhận cho học viên (trong lý lịch 

phải có dán hình) 

- 3 hình 3x4 (nền trắng, chụp trong vòng 6 tháng, mặc trang phục lịch sự để dán lên bằng tốt 

nghiệp) 

- Bản sao giấy khai sinh 

- Bản sao bằng tốt nghiệp Đại học kèm bảng điểm có công chứng trong vòng 6 tháng 

- Chứng chỉ tiếng Anh theo qui định của nhà trường  

- Đối với học viên có văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp: Văn bản công nhận văn bằng 

do Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp 

- Hoàn tất học phí (không nợ nhà trường bất kỳ khoản phí nào) 

STT Công việc Hình thức Thời gian kết thúc 

1 

HV nộp hồ sơ xét tốt 

nghiệp cho phòng 

ĐTSĐH 

- Đơn đăng ký tốt nghiệp theo mẫu 

- Hồ sơ đính kèm theo quy định 

Đợt 1: 05/4/2019 

Đợt 2: 05/8/2019 

2 

HV liên hệ phòng Kế 

hoạch Tài chính về thông 

tin nợ học phí nếu có 

- Trường Đại học Quốc tế: 

o Thời gian: từ thứ 2 đến thứ 6, 8:00 – 16:00 

o Phòng O2.701, Trường ĐH Quốc tế, KP.6, 

P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.HCM  

o Điện thoại: 08.3724 4270 – Số nội bộ: 

3222, 3311 

- Cơ sở nội thành: 

o Thời gian: thứ 4, thứ 6, 17:30 – 20:00 

o 234 Pasteur, P.6, Q.3, TP.HCM  

o Điện thoại: 08. 3824 2092 

 

3 Nhà trường tổ chức xét tốt 

nghiệp 
 

Dự kiến  

Đợt 1: tuần cuối 

tháng 4/2019  

Đợt 2: tuần cuối 

tháng 8/2019  

4 Công bố kết quả xét tốt 

nghiệp 
 

Dự kiến tháng 

9/2019 

 

 

 TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC 

(đã ký) 

Lê Đình Minh Trí  

 


