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THÔNG BAO
HQc bng tuyn sinh trInh d Th3c si, Tin si Tuyn sinh SBH tfr 11am 2019
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Can cir Quy djnh "Ti chirc và quãn 1 dào tao trInh d Thac sr' ban hãnh kern theo Quyt
dnh s 867/QD-DHQT-DTSDH ngày 20/11/2018 cüa tri.thng DH Quc t& DHQG-HCM;
Can ci'r d xut cüa Ph%i trách phông Dào tao Sau Dai h9c,
Truông Dai h9c Qu6c t thông báo tiêu chi xét hQc bang tuy&n sinh Sau dai h9c tir näm 2019
nhr sau.
1. Hoc bng trInh do Thac sT
1.1 Mfrchçcbng
Hc viên thrçic min giàm hçc phI cho toàn khóa hc tai thxng Dai h9c Quc t (DHQT)
(không bao gm khóa Bridging program) theo mOt trong ba mirc sau:
Mfrc 1 Min 100% hoc phI toàn khóa hoc
Mfrc 2 Min 50% hçc phi toãn khóa hçc.
Mfrc 3 Min 25% hçc phi toàn khóa hçc.
1.2 Biu kiin nhn h9c bng
1.2.1 Diya vào xp 1oi tt nghip Bai h9c (dành cho hQc viên xét tuy&i): hc viên tot
nghip Dai hçc ngãnh dung và phü hcip vd chuyên ngành dir tuy&n (trong vông 12
tháng tInh tr ngày t6t nghip dn ngày np h sa)
Mfrc
Mfrc 1
Mfrc 2
Mfrc 3
Bi tircrng Hçc viên t& nghip Tt cà h9c viên duçc xét Tt ca hc viên duçc xét
Tnrô'ng Dai h9c Quéc th tuyên.
tuyên.
(DHQG-HCM) va hçc
viên ngixi nuâc ngoài.
Biu kin Kt qua tht nghip Dai h9c
Hc viên t& nghip Kt qua tt nghip Dai h9c
ti~ loai Xut sc (GPA ? Truông Dai hçc Quc t
1oi Giôi trâ len: GPA ?
90) tr len hoc t& nghip (DHQG-HCM) và h9c 80, cam kt lam nghien
dat huy chiwng vãng/bc, viên ngithi nilâc ngoài: ciru khoa h9c hoc trçl
cam kt lam nghiên cru GPA? 80.
giáng hoc các cong tác
khoa hçc và trçl giãng theo
H9c viên t& nghip các theo s1r phân cong cüa
srphân cong ciia KhoaJB Trung Dai hc khác: KhoafB mon.
mon.
GPA? 90.
Cam k& lam nghien cru
khoa hçc vã trçi giãng theo
sir phan cOng cüa KhoaJB
mon.
-

-

-

-

-

-

1.2.2 Di.ra vao kt qua k thi tuyn sinh Sau di hQc (dành cho hQc viên thi tuyên):
Nu không duçc hoc không nhn hpc bang i miic 1.2.1, hçc viên có th dugc xét
h9c bng dra vào kt qua k thi tuyn sinh Sau dai h9c.
Mfrc 3
Mfrc
Mfrc 1
Mfrc 2
IMi vói các ngành k thut — cong ngh (Quãn 1 Cong ngh Thông tin, K thut Din tcr, K
thuat H thng Cong nghip, K5 thut Y SinE, Cong ngh Sinh hçc, Cong ngh Thrc phm, Toán
liJng diing):
D& tirçrng 20% hçc viên có kt qua 25% s hc viên con 1i có 25% s hçc viên cOn 1i Co
tuyn sinh cao nht.
kt qua tuyn sinh cao tip k& qua tuyn sinh cao tip
theo.
theo.
Diu kiin Cam kt lam nghiên ctru Cam kt lam nghiên cUu Cam kt lam nghiên ciru
khoa hçc và trçi giãng theo khoa h9c v trçY giãng theo khoa h9c và trçi giàng theo
s'ir phãn cOng cüa KhoaJB sir phãn cOng cila Khoa/B sir phn cOng cüa KhoatB
mOn.
mOn.
mOn.
Di vó'i ngành Quãn trj kinh doanh
Di tirçrng 10% h9c viên có kt qua 15% s h9c iên cOn lai có 15% s hc viên cOn 1.i CO
tuyn sinh cao nht.
kt qua tuyn sinh cao tip kt qua tuyn sinh cao tip
theo.
theo.
Diu kiin Cam kt lam nghiên cru Cam kt lam nghiên cru H trçl các cong tác quang
khoa h9c và trç giãng theo khoa hçc và tr? giâng theo bá, quan h doanh nghip
sr phân cong cüa Khoa/B sir phan cOng cüa KhoaJBO theo sr phân cong cüa
KhoalBô mon.
mon
mon.
Di v&i ngành Quän 1 cong
10% hçc viên cO kt qua 15% s h9c viên cOn 1i cO
1)01 t1ryng KhOng có.
tuyn sinh cao nMt cho k& qua tuyn sinh cao tip
theo cho hoc kS' du tiên.
hoc k3t du tién.
Không CO. Các hçc kS' sau Không CO. Các h9c k' sau
Diu kiin KhOng cO.
h9c btng dixçc xét theo h9c bng thrçic xét theo
hinh thirc khuyn khIch hinh thüc khuyn khfch
h9ctp.
hct.p.
1.3 Diu kin duy trI hQc being: H9c viên nhn h9c bng se dixçic xëm xét iai trng hçc ks',
c1 duy tn hçc bng, hc viên can tt:
- GPA cüa tl'rng h9c ks'? 75/100, trong do không có mon nào < 55/100, áp ding cho
tAt cã các ngành dào tao và các mirc h9c bng nêu trên.
- H9c viên c.n dam báo các yêu cu v thOi gian cong tác và kt qua nghiên cIru khoa
hoc nhu sau:
Mirc
Mfrc 1
Mfrc 2
Mfrc 3
Diêu kien + Lam vic ti Khoa/B + Lam vic tai KhoaJB > Dôi vOi các ngành k5
mOn tii thiu 20 gRi/tun. mon ti thiu 12 giOitun. thut — cong ngh:
+ Duçxc KhoaJB mOm xac + Duçic KhoaJB mon xác + Lam vic tai KhoaJB
nhn Dat trong cOng tác nhn Dat trong cong tác mOn ti thiu 08 gi/tu.n.
nghiên ciru khoa h9c.
nghiên cru khoa h9c.
+ Lam trçi giãng mon h9c
+L
trçi giãng 02 mOn + Lam trçi giãng 01 mOn Dai h9c/ hQc ks'.
h9c Dai h9c/ h9c kS'.
h9c Dai hçc/ h9c ki.
+ H9c dáng tiên do.

2

+ H9c

dung tin d.

+ Hçc
-

diing tin dO.

IMi v&i

nganh Quãn
tn kinh doanh:
+ Ducic KhoalBô xác nhn
Dit trong cong tác cong
tác quñng bá, quan h
doanh nghip.
+ Hc dUng tin dO.

Yêu cu kt qua nghiên cfru khoa hQc di vó'i các hQc viên nhn hQc bng sau khi kt
thüc khóa hoc (2 näm):
o Mfrc 1: Là tác giã hoc dng tác già cUa 01 bài báo non-ISI hoc Scopus d
duçc chip nhn hoc là tác giã cüa 02 bài báo khoa hçc trong rnrOc nm trong
danh mic thrçrc cong nhn do hOi dng chrc danh Giáo sir nhà nirâc quy djnh
hoc là tác gin cüa 01 bài báo cáo hOi thão khoa h9c qu6c t có phan bin và s
ISBN.
o Mfrc 2: Là tác gin cUa 01 bài báo khoa hçc trong nuâc nm trong danh mic
duçc cong nhn do hOi dng chüc danh Giáo sir nhà nirOc quy djnh hoc là tác
giã cüa 01 bài báo cáo hOi thào khoa h9c quc t có phãn bin và s ISBN.
1.4 HQc bng Khuyn khIch h9c tp và Nghiên ciru khoa hQc
1.4.1 HQc bang Khuyn khIch h9c tp
Hçc bng 25% h9c phI toàn hc k' dirçrc cp cho nhng hçc viên có kt qua hçc tp
cao nMt trong. h9c k;
S hrçmg: 10% sé, hicrng h9c viên dang theo hçc cüa Khóa;
Hçc viên vira thOa diu kin nhn h9c bng tuyn sinh và h9c bng khuyn khIch s
nhn müc hçc bng cao han;
Dim trung binh tIch lily trong hçc k' cüa hçc viên dtxçxc xét hpc bng? 80 và so tin
chi dt diiçrc trong h9c k' phai ~ 10;
HQc bng chi duçxc cp cho các hpc k' chInh thirc (khong cp cho thôi gian gia h?n).
Kt qua h9c k he duc tInh chung vói hQc k' 2 cUa näm.
1.4.2 Hçc bng Nghiên cfru khoa hQc
Nu hc viên có näng lrc nghiên cthi khoa hc t& (iru tiên nhftng Ung vien dã có
cong b khoa h9c), cam kt tharn gia hot dng nghiên cfru khoa h9c và tham gia vào 01
d tài nghien cl'ru khoa hc cp DHQG trâ len cüa KhoafBô mOn, sê duçc xdt tuyn lam
trçi l' nghiên cru vâ nhn h trçr sinh hot phI tir nhà trirông là 3.5 triuIthng và chi phi
them 1.5 triuJtháng tir giãng viên hiróng dan.
-

-

-

-
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2. Hoc bng tnlnh do Tin Si
2.1 Mfrchçcbng
Nghien ci'ru sinh dirçc min h9c phi cho toãn khóa hQc ti triIông DHQT (khong bao gm
khóa Bridging program và các mOn trong hçc phn b sung bc Dai hçc và Thc si) theo
mOt trong ba mt'rc sau:
• Mfrc 1: Min 100% h9c phi toãn khóa hçc
• . Mfrc 2: Min 50% h9c phi toàn khóa hçc.
•• Mfrc 3: Min 25% hçc phi toãn khóa h9c.
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2.2 Biu kiin nhn hçc bng
Mfrc 1
Mfrc
IMi tirqng Nghiên ciru sinh t6t nghip
Thc si (hotc Dai hçc) tr
loai Giôi trâ len va dt
dim xét duyt d crnmg
righiên ciru sinh ~ 8.5.

Mfrc 3
Nghiên ciru sinh dt dim
xét duyt dê dicing nghiên
ciru sinh ~ 7.0 không k
1oi t& nghip Thc sT
ho.c Di hçc).

Diu kiin

Trçi giãng 01 mon cao
h9d/näm theo sir phân
cong cüa KhoaJB mon.

Mfrc 2
Nghiên ciru sinh t& nghip
Thac si (hoc Di h9c) tr
1o.i Giôi trâ len và dt
dim xét duyt d cxong
nghiên ci.'ru sinh hr 7.5 dn
8.0; hoc dat dim xét
duyt d ctrang nghiên cru
sinh ? 8.0 (không k 1oi
t& nghip Thac sT hoc
Di hQc).
Cam kt lam nghiên cCru Cam kt lam nghiên cru
khoa hçc và trçi giãng 02 khoa h9c và trçi giãng 01
mon cao hQc/h9c k theo mOn cao h9d/h9c kS' theo
sr phân cong cüa Khoa!B s1r phan cong cüa Khoa/B
mon.
mon.

Luii : Xét duyt d crang nghiên ciru srnh áp dimg thang dim 10.
2.3 Diu kin duy trI hQc bng
Dam bão tin d dào to theo thit k chun vâi GPA? 75/100, trong do không có
mOn nào < 55/100, áp ding cho tt cã các ngành dào tao;
Di vâi Nghiên ciru sinh nhn hçc bng müc 1 và 2, sau hQc k' du tiên c.n thông
nht v&i giâng viên huàng dn d tham gia nghiên cim 01 d tài cp DHQG trâ len, chü tn
bâi Trithng Dai h9c Quc t;
Nghien ciru sinh cn dam báo cad yêu cu v thoi gian cong tác và kt qua nghiên
cüu khoa hoc nhii sau:
Mfrc 3
Mirc 2
Mfrc 1
Mfrc
Diêu kiên H- Lam vic tai Khoa/B + Lam vic t.i KhoaIB + Lam trçi giâng cho mon
mon ti thiu 10 gi?Y/tutn
1 thuyt 30 tit/näm; hoc
mon ti thiu 20 gRiltu.n
+ Duçic KhoaJBt mon xác + Di.rcic Khoa!B mOn xác giâng dy thc hành 60
nhn Dat trong cOng tác nhn Dat trong cOng tác tit/näm.
+ H9c dCing ti&n d.
nghiên ci'ru khoa hoc.
nghiên ciru khoa h9c.
+ Lam trçl giãng cho mon + Lam trçi giáng cho mon
1 thuyt 120 tit/näm; l thuyt 60 tit/näm; hoc
hoc giãng day thirc hãnh giâng dy thrc hãnh 120
240 titJnäm.
ti&/näm.
+ Hçc dung tin d.
+ H9c diing tin d.
-

-

-

IMi vói Nghiên ciru sinh cam k& tham gia cong tác nghiên cüu khoa hçc, cn dam
bão yêu cu v bài báo cong b khoa h9c nhtr sau:
o Mfrc 1: là tác già hoc dng tác giã cüa 01 bài báo non-ISI hoc Scopus dã dugc
cong b; hoc là tác già cüa 02 bài báo khoa h9c trong ntráic n&m trong danh mic diiçic
cong nhn do hi dng chcxc danh Giáo six nhà nir&c quy djnh hoc là tad gia chinh cüa 02
bài báo cáo hi thào khoa h9c quc t có phãn bin và s ISBN.
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o Mü'c 2: là tác giã cüa 01 bài báo khoa hçc trong nuOc nm trong danh mic dirçxc
cong nhn do hi dng chirc danh Giáo six nhà nuâc quy dnh hoc là tác già chfnh cia 01
bài báo cáo hi tháo khoa hçc quc t có phãn bin và s ISBN
3. Thô'i gian áp dung hoc bng
ChInh sách h9c bng nay duçic áp dung tir khóa tuyn näm 2019.
HQc bng chi dixçic c.p trong thai gian khóa h9c chinh thrc, hQc vien bj tr h?n tM
trong thai gian tr không thrqc nhn h9c bng.
HQC viên tm dt'mg, bão hru a h9c k' nào thi không diiçic nhn h9c bng a hçc kr
do.
Vài hçc viên tnng tuyn, thuc din thxçyc nhn h9c bng: nu hçc viên không nhp
h9c thl h9c bng sê bj hüy.
Nhà trtthng d ngh Khoa!B mônlTrung tam và các dcm vj thông báo rng rài dn giãng viên,
sinh viên, hçc viên dixçic bi& và thirc hin.
Ncvinhân:
Khoa: QTKD, CNSH, KTDT, CNTT;
B môn: KTHTCN, KTYS, Toán;
PhOng K}{TC;
Trung tam: DTQLC;
Lixu: VT, DTSDH.
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