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Phụ lục 5 - Danh mục tài liệu kèm hồ sơ tuyển sinh 

(Kèm theo Thông báo số  45  /TB-ĐHKT ngày  09  tháng 01 năm 2015 của Trường Đại học 

Kinh tế -ĐHQGHN) 

 

1. Hồ sơ dự thi tuyển sinh thạc sĩ: Mỗi thí sinh một túi (tập) hồ sơ riêng theo quy định về 

hồ sơ tuyển sinh bao gồm:  

1.1. Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN có xác nhận 

của cơ quan công tác hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú 

1.2. Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp và bảng điểm đại học 

1.3. Giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức (nếu có) 

1.4. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của thủ trưởng cơ quan hiện đang công tác hoặc chính 

quyền địa phương nơi thí sinh cư trú (thời hạn trong vòng 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ)  

1.5. Bản gốc Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập của bệnh viện đa khoa (thời hạn 

trong vòng 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ)  

1.6. Công văn giới thiệu đi dự thi của thủ trưởng cơ quan quản lí đối với những người đang 

làm việc tại cơ quan,  đơn vị, doanh nghiệp nhà nước. 

1.7. Bản sao có công chứng quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động dài 

hạn, kèm theo công văn xác nhận thời gian công tác của thủ trưởng cơ quan để chứng nhận thâm 

niên công tác phù hợp với từng chuyên ngành dự thi (đối với những trường hợp tốt nghiệp Đại 

học loại trung bình, trung bình khá hoặc thuộc diện phải học BTKT). 

1.8. Bản sao có công chứng giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu  tiên (nếu có) 

- Đối tượng là người dân tộc: Giấy khai sinh hoặc CMT có công chứng, và hộ khẩu tại các 

địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính 

quy hiện hành 

- Đối tượng đang công tác từ 02 năm liên tục trở lên (tính đến ngày nộp hồ sơ) tại Khu vực 

1 Theo Quy chế tuyển: phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác 

của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. 

1.9. Bản sao có công chứng giấy tờ hợp pháp về đối tượng được miễn thi môn ngoại ngữ 

(nếu có); trường hợp chứng chỉ IELTS, TOEFL phải nộp bản gốc (Nhà trường không trả lại). 

1.10. 03 ảnh màu 4x6 (chụp trong vòng 6 tháng) ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, ngành 

dự thi vào mặt sau ảnh và 02 phong bì có dán sẵn tem ghi rõ địa chỉ người nhận. 
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2. Hồ sơ dự thi tuyển sinh tiến sĩ: Mỗi thí sinh một túi (tập) hồ sơ riêng theo quy định về 

hồ sơ tuyển sinh của trường Đại học Kinh tế-ĐHQGHN. Hồ sơ bao gồm:  

2.1. Phiếu đăng ký dự thi đào tạo tiến sĩ theo mẫu có xác nhận của cơ quan công tác hoặc 

chính quyền địa phương nơi cư trú 

2.2. Bản sao công chứng bằng đại học,  bằng thạc sĩ và bảng điểm  thạc sĩ 

2.3. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của thủ trưởng cơ quan quản lý hoặc chính quyền địa 

phương nơi thí sinh cư trú (thời hạn 6 tháng) (theo mẫu) 

2.4. Lý lịch khoa học (theo mẫu) 

2.5. Bản gốc giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập của bệnh viện đa khoa (thời hạn 

trong vòng 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ)  

2.6. Công văn giới thiệu đi dự thi của thủ trưởng cơ quan quản lý đối với thí sinh đang làm 

việc tại cơ quan,  đơn vị hành chính sự nghiệp nhà nước (theo mẫu) 

2.7. Bản sao có công chứng giấy tờ hợp pháp về đủ trình độ tiếng Anh dự thi tiến sĩ; trường 

hợp chứng chỉ IELTS, TOEFL phải nộp bản gốc (Nhà trường không trả lại). 

2.8. 02 thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh khoa học giáo sư, phó giáo sư 

hoặc học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ cùng chuyên ngành, trong đó có một nhà khoa học sẽ nhận 

làm cán bộ hướng dẫn luận án (theo mẫu) 

2.9. 06 Bài luận về dự định nghiên cứu (theo mẫu hướng dẫn) và 06 bộ Bài báo đăng trên 

tạp chí chuyên ngành. 

2.10. Bản sao có công chứng QĐ tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc hợp đồng LĐ dài hạn, kèm 

theo công văn xác nhận thời gian công tác của thủ trưởng cơ quan để chứng nhận thâm niên công 

tác phù hợp với từng chuyên ngành dự thi 

2.11. Bản sao có công chứng giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu  tiên (nếu có) 

- Đối tượng là người dân tộc: Giấy khai sinh hoặc CMT có công chứng, và hộ khẩu tại các 

địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính 

quy hiện hành 

- Đối tượng đang công tác từ 02 năm liên tục trở lên (tính đến ngày nộp hồ sơ) tại Khu vực 

1 Theo Quy chế tuyển: phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác 

của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. 

2.12. 03 ảnh màu 4x6 (chụp trong vòng 6 tháng) ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, ngành 

dự thi vào mặt sau ảnh và 02 phong bì có dán sẵn tem ghi rõ địa chỉ người nhận. 

 


