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DI HQC QUOC GIA 
THAN H PHO HO CHf MINH 

TRTXNG DiJ HQC QUOC TE 

CONG HOA XA HO! CII(J NGHIA VIT NAM 
Bc Ip — Ti.r do — Hnh phñc 

   

S45/TB-DHQT Thànhph H ChIMinh, ngày3thang 5 nãm 2020 

THÔNG BAO 

TUYEN SIMI CHTXNG TRiNH DAO TZO SAU DiI HQC NAM 2020 

CHUNG TRINIEI DO TR!fNG DiI HQC QUOC TE CAP BANG 

Näm 2020, Tnrông Di h9c Quc t (DHQT) thông báo t chrc tuyn sinh dào tto 
trInh dO Thc si các ngành sau: 

1. HI so' dr tuyn: Gm các miu sau, download ti http://oga.hcmiu.edu.vn  

- Bla h so; 

- Dan däng k dir tuyn cao h9c Co dan ãnh; 

- Hoc don xin xét tuyn cO dan ãnh (di vâi tru?mg hçip xét tuyn); 

- So yu 1 ljch CO dan ãnh (ãnh CO dóng d.0 giáp lai, so yu 1 ljch CO XáC nh.n cüa 
dja phuong hoc noi dang cong tác trong vông 06 tháng tInh tr ngãy xác nhn den ngày 
np ho so); 

- 02 ban sao y Cong chimg bang tt nghip Di h9c (ho.c 02 gi.y chimg nh.n t& 
nghip tm thai dôi vOi thI sinh dang ch bang tot nghip) trong vông 06 tháng tInh tir 
ngày xác nhn den ngày np ho so và 02 bang diem tOt nghip Di hoc; 

- Giygiii thiu cüa co quan (Bct bu5c di vó'i thI sinh di thi ngành Quán trj Kinh 
doanh có bang dcii hQc khong thuç5c khói ngành Kinh té và ngành Quán lj Cong); 

- 03 ãnh 3x4 (mat sau ãnh ghi h9 ten, ngãy tháng nàm sinh cüa thi sinE, ngành däng 
kdirthi); 

- Chrng chi Anh van (nu co); 



- Gthy xác nhn di tuçyng u'u tiên (nu co); 

- i vâi thi sinh ngu?ii Vit Nam có van bang do co so' giáo dic ntthc ngoài cp: 
• Van bàn cong nhn vAn bang do Ciic quân 1 chit lucmg — B Giáo diic và 

Dào tao  cap. (xem huO'ng dn tai website oga.hcmiu.edu.vn) 

• Thai han  np vAn bàn: Np kern h so dAng k tuyn sinh, hoc b sung 
tnthc ngày dr thi. 

• Dan cam kt (Bat buç5c doi vái trw&ng hcrp gii Van ban cong nhn sau ngày 

Ni dung  Dol 1 Thyt 2 

A Nhan ho so' 

 BSKT: Dn 29/5/2020 

- D6i vài thi sinh hoc OTTA: 
Dn 15/4/2020 
- Doi vài thI sinh hoc BSKT: 
Dn 06/5/2020 
- Di vOi thi sinh không h9c 

- Dôi vo'i thi sinh hoc 

OTTA: Dn 04/8/2020 
- Dôi vOi thI sinh hoc 
BSKT: Dn 25/8/2020 
- Di vài thf sinh không h9c 

BSKT: Dn 22/9/2020 
On thi Ting Anh  20/4 — 9/5/2020 10/8 — 28/8/2020 
B sung kin thfrc  11/5 — 13/6/2020 31/8 — 03/10/2020 
Hir&ng dn on tp  15/6 — 20/6/2020 05/10 — 10/10/2020 
Ngay thi môn: Tong 
hçrp, Phong van  27/6/2020 17/10/2020 

Thi mon Ting Anh 28/6/2020 18/10/2020 
Cong b kt qua  Tháng 7/2020 Tháng 11/2020 
HQC chInh thfrc Tháng 9/2020 Tháng 02/202 1 

3. Dja dim nhn hI so' 

- PhOng 02.609, Lau 6, Tnr?ng DHQT, khu ph 6, P. Linh Trung, Q. Thu Th'rc. (ttr 
thir 2 den thir 6, 8:00 — 16:00) 

- Trung tam Pasteur, s 234 Pasteur, P.6, Q.3, Tp.HCM (tü thtr 2 dn thtr 7, 17:30 — 
20:30). 

4. L phi — hQc phi 

4.1 Xét h so' và I phi di tuyn 

• Di tuçing dir tuyn: 3 00.000 dng/ nguo'i 

• Di tucng xét tuyn: 180.000 dng/ ng.thi 

• Di tucxng phái thi mon Ting Anh: 120.000 dng/ngi.xo'i 

- Hoc phi: 

• Tt Ca các ngành: 140.000.000 dcng (- 6.000 USD) (không bao gm phi 
mua giáo trmnh, tài 1iu...) 

• Chuang trInh Thac sT Quán 1 Cong (h9c bAng Ting Vit): 60.000.000 
dông (-- 2.600 USD) 

dwthz). 

2. Các môc thô'i gian 



n Bô sung kin thi.I'c — Hu'ni dn on tap — On thi Ting Anh - 

Ngành 
Bô sung 
kiên thfrc 

Dng/nguri 
Không t 
chirc lap 

-- 
Hirong dn 

on tp 
Dling/ngtthi 

700.000 

On thi 
Ting Anh 

Ding/ngtthi 

1.000.000 

COng ngh Sinh h9c 

Cong ngh Thrcphm 5.300.000 700.000 

K thuât Diên tii'r 4.000.000 700.000 

K thut Y sinh 2.000.000 550.000 

K thut Xây dirng (dir kin) Thông báo sau 

K thut h thng cOng nghip 3.200.000 800.000 

Logistic và Quãn 1' chuôi cung 11ng 
dir kinL 

Thông báo sau 

Quân i Cong ngh Thông tin 2.700.000 550.000 

Quãn 1 Cong 2.500.000 400.000 

QuãntriKinhdoanh 2.400.000 550.000 

4.3 L phi chirong trInh Ting Anh Bridging program: 6.000.000 dông/ ngui 

(259 USD) 

Cãc mirc h9c phI së thay di theo ti giá chuyn di gifl'a USD và dng Vit Nam 

vào mi hoc kS". 

Ghi chil:  Thi sinh can chuãn hl dñ 1 phi d dóng kern khi nip h so' däng k' 
drthi. 

5. ThOi gian và ta dim hQc (dy kién) 

NgAnh 

- ThM gian: Buiiti và 
các ngãy cuôi tuân 

- Dia diem: Trung tam 
Pasteur, S 234 
Pasteur, P.6, Q.3, 
Tp.HCM 

- Thri gian: Ban ngày, 
các ngàytrong tuân 

- Da diem: Trifling 
DHQT, KP.6, P.Linh 
Trung, Q.ThÜ Dtc, 
TP.HCM 

Thc sT Cong ngh Sinh h9c 
x 

Thc si Cong ngh thirc 
pharn 

x 
(chzng trinh 

djnh hu'óiig nghiên c&u) 

x 
'chu'crng trInh nghiên cz'u,) 

Thac si K thut Y sinh x 

Thc si K thut Din tCr 
x 

(chwang trinh 
djnh hu&ng nghiên c&u) 

x 
(chu'cmg trinh nghiên cü'u) 

K' thu.t Xây dçrng (dçr kin) x 

Thac si KS'  thu.t H thng 
Cong nghip 

(chu'cing trInh 
d'jnh hzthng nghiên c&u,) 

x 
(chuang trInh nghiên ct'cu, 
dành cho hQc viên cia qua 

1 hQc ki) du hQc theo 
phwong thc 2 dgt dim 
trung bInh (GPA) ? 70)) 

Logistic và Quãn I' chui x 

H 

RUC N G 
Al HOC 

jOb ii 

wv 
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cung 1rng (di,r kin) 

Thac sT Quán 1 Cong ngh 
Thông tin 

x 
chztcing trinh 

dinh hzr&ng nghien ci'i'u,) 

x 
chi&xng trinh nghién thu 

Thac si Quãn l COng x 
Thac si Quán tr Kinh doanh x 

6. HInh thfrc tuyn sinh 

6.1 Dir thi: Ngu?i di.r tuyn sê thi 3 môn, gm: Tng hcp, PhOng vn và Ting Anh 

Diu kin thrçic min thi tuyn mon Ting Anh: Khi ngzthi dy' tuyén ihda m5t 
trong các diêu kin sau day (n(5p cIrng vó'i ho so' dc thi) 

- Co bang tt nghip di hçc ngành ting Anh; 

- CO bang tt nghip dai  h9c hay sau dai  hpc (nuc ngoài hoc trong nuc) ma ngôn 
ng dung trong dào tao  là tiêng Anh không qua phiên djch; 

- CO bang t& nghip dai  h9c chi.ro'ng trinh tiên tin theo D an cOa B Giáo dc và 
Dào tao  ye dào tao  chuong trInh tiên tiên a mt so trung di h9c cüa Vit Nam ho.c 
bang k su chat hrqng cao (PFIEV) dirc üy ban bang cap k su (CTI, Phap) cOng nhan, 
có dOi tác nuac ngoài cüng cap bang, có bang tot nghip các chuo'ng trinh giãng day hoàn 
toàn bang tiêng Anh ducc B Giáo diic và Dào tao  hoc DHQG-HCM cong nhn; 

- CO chirng chi ting Anh ti thiu c.p d Bi: TOEFL ITP 2450, TOEFL IBT 2 
45, IELTS 2 4.5, TOEIC 2 450, Cambridge Exam 2 PET, BEC 2 Priliminary, 
BULATS 2 40, VNU-EPT 2 201 hoc các chfrng chi khác tLro'ng du'ong theo quy 
dlnh hin hành cüa DHQG - HCM và ching chi tiêng Anh cüa các don vj sau: 
Tnrô'ng DH Ngoai ngtt - DHQG Ha Ni, Tnrmg DH Ha Ni, Trumg DH Ngoai Ngü' - 
DH Dà Nng, H9c vin An ninh nhân dan, Truà'ng DH Su' pham TP.HCM, Truäng DEl 
Thai Nguyen, Trung DH Su pham Ha Nôi, Truà'ng DH Vinh và Truäng DH Can Tho'. 

- Thô'i han:  Trong thi han  02 nAm k tü ngày cp chirng chi dn ngày np h so' dr 
tuyên. 

- CO chiirng nh.n dat  mon ting Anh (dim thi? 50) cfia các dgt tuyn sinh Sau dai 
hc do DHQG-HCM to chuc và con thi han  02 nàm k t'r ngày thi mOn tiêng Anh den 
ngày np ho so' dir tuyên. 

6.2 Xét tuyn: 

- ThI sinh thuc di tuçmg xét tuyn s thi 02 môn, grn: PhOng vn và Ting Anh 

- Diu kin dirge min thi mon Ting Anh: Nhu quy djnh tai mvc 6.1. 

- Di tucmg dirge xét tuyn: E)i vai nguO'i t& nghip trinh d dai  h9c, trinh d thac 
si ngànli dung, ngành phü hçrp vO'i ngành dang k xét tuyn (*). 

• Ngui nuac ngoài; 

• NguO'i tt nghip dai  hçc các chuang trinh ch.t Iucing cao PFIEV; 

• NguO'i t& nghip dai  h9c các chu'o'ng trInh dã dugc kim djnh ABE]' cOn 
trong thii gian hiu hrc; 

• NguOi tt nghip chuo'ng trInh k5 su, cu nlìân tài nàng cOa DHQG; 
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• Nguii t& nghip dai  hc chInh quy tr các chucrng trInh dào tao  dã duçc 
Cong nhn kim djnh quôc t hoc khu vrc dugc DHQG-HCM cong nh.n con trong thai 
gian hitu lçrc CO diem trung bmnh tix 7,0 diem tr len (theo thang diem 10); NguOi tot 
nghip chuong trInh tiên tién theo Dê an cüa B Giáo diic Va Dào tao  ye dào tao  chung 
trInh tiên tiCn & rnt so tru'Og di h9c cüa Vit Nam có diem trungbInh tIch lüy tü 7,5 

diem isa len (theo thang diem 10); Nguai tot nghip chInh quy, van bang 2 chInh quy loai 
giOi cO diem trung bInh tIch lüy tir 8.0 tr& len (theo thang diem 10). Thai gian xét tuyên 
các truO'ng hçip nay là 12 thang tInh tt'x ngày có quyêt djnh cOng nhn t& nghip den ngày 

nôp ho so xét tuyên; 

• Các chuo'ng trInh dc bit theo D an duçc Giám dc DHQG-HCM phê 
duyt. 

(*) Di v&i ngành K9 ihuçt Y sinh, diu kin ccic ngành ctu'çrc xét tuyé'n: K thut Y 
sinh. Vat l k thut Y Sinh, Diên tr Y Sinh. 

6.3 ChInh sách iru tiên 

6.3.1 Di tirçrng iru tiên 

- Nguäi cO thai gian cOng tác lien tyc tlr 02 nãrn trà len (tInh dn ngày ht han  np 

ho so dang k dir thi) tai  các dja phirong dugc quy djnh là Khu virc 1 trong Quy chê thi 
trung h9c phô thông quOc gia. Trong truang hçp nay, thI sinh phãi cO quyêt djnh tiêp 
nhan cong tá.c hoc diêu dng, bit phái cOng tác cüa co quan, to chi.rc CO thâm quyen; 

- Thucrng binh, nguai huang chInh sách nhu thuong binh; 

- Con liët Si: 

- Anh hung 1irc lugng vU trang, anh hung lao dng; 

Nguäi dan tc thiu so; 

- Con dé cUa nguai hoat dng kháng chiên bj nhim ch&t dQc hoá hoc, duçic Uy ban 

nhân dan cap tinh cOng nhn bj dj dng, dj tat, suy giâm khà nang tier lirc trong sinh hoat, 

h9c t.p do hu qua cua chat dc hoá hçc 

6.3.2 Mfrc uu tiên 

NguO'i dr thi thuc dOi tugng uu tien quy djnh tai myc 6.3.1 (bao gm cã ngirai 
thuc nhiêu dôi tuçrng tm tiên) dUçYC cong vào kêt qua thi 10 diem cho mOn ngoai ngU' 
(thang diem 100) neu không thuc din ducic min thi ngoai ngU' theo quy djnh và cong 
mt diem (thang diem 10) cho mt trong hai mOn thi theo quy dnh tai mic 6.1.1. 
Nguyen täc uu tiên nhu sau: Khi 01 mOn thi CO diem < 5.0 va 01 mon thi ~ 5.0 thi cong 
1.0 diêni cho mon thi cO diCm duài trung binh. Cac truang hçp cOn 'ai thi cong 1.0 dim 
vào mOn Phông van. 

7. Chtro'ng trmnh Bridging program: Dành cho h9c vien và nghiên ciru sinh trüng 

tuyen (lrit ngành Quán 1,i Cong,): 

- Chirng chi ting Anh và dim thi ting Anh cüa h9c viên triing tuyn vào Tru?mg 
E)HQT se dtrgc dung de phân loai trInh d tiêng Anh cüa h9c vien. 

- Hçc vienlNghien ciru sinh së theo h9c ngay chucmg trmnh chInh thi.rc khi thôa mt 
trong các dieu kin sau: 

• CO bang tt nghip Dai  h9c nganh ting Anh; 
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Q3, Tp.HCM — Din thoai: 028. 38242092 

• Co bAng tt nghip Dai  hçc hay Sau di hçc ma ngOn ng0' diing trong dào 
tao là tiêng Anh không qua phiên djch; 

• CO chüng chi: IELTS ? 6.0, TOEFL PBT (ITP)? 500, TOEFL IBT ?61, 
hoc TOEIC? 600 trong thai han  02 nãm kê tü ngày cap chüng chi den ngày np ho sa 
dr tuyên; 

• Nu chua dat  mt trong nMng diu kin trên, hc viên sê tham gia lOp hc 
ting Anh tang cung — Bridging program gôm 04 k5' nãng Nghe, Thuyêt trInh, DQC và 
Viêt. 

8. Lien h: 

D bitt them thông tin chi tit v thu tiic np h so dang k? dir thi vui lông lien h: 

- CO Nguyn Hng Minh — Din thoai: 028. 37244270— Nôi bô: 3120 (tir 8:00 dn 
16:00) — Email: nhminh@hcmiu.edu.vn  

ho.c Co SO nôi thành 234 Pasteur, P6, 
(tr 17:30 den 20:00) 

Trân trQng./. 

No'inhân:/ 
Ban Giárn Hiêu (dê báo cáo); 
Khoa: QTKD, CNSH, CNTF, DTVT, 
KTYS, KT&QLCN; 
Trung tarn: DTQLC; 
Phông: KHTC; 
Ltxu: VT, DTSDH. 
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