
                      ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
                                   TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2017 
 

 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tuyển sinh đào tạo thạc sỹ các ngành tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, 
tiếng Đức, tiếng Nhật Bản và tiến sỹ các ngành tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc. 
 

1. Tuyển sinh đào tạo thạc sỹ 2. Tuyển sinh đào tạo tiến sỹ 

+ Đối tượng tuyển sinh: Có bằng tốt nghiệp đại học ngoại ngữ các hệ đào tạo 

(chính quy, vừa làm vừa học, bằng do nước ngoài cấp) ngành đúng, ngành 

phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng kí dự thi. Các đối tượng có bằng tốt 

nghiệp đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải nộp kèm theo văn bản 

công nhận của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục, Bộ GD&ĐT. 

+ Thời gian đào tạo: 02 năm theo hình thức chính quy tập trung. 

+ Thời gian thi:  

Đợt 1 (chỉ tuyển sinh ngành Tiếng Anh): Thứ Bảy và Chủ nhật (22-23/4/ 

2017) 
Đợt 2 (tuyển sinh các ngành Tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức , Nhật):  
Thứ Bảy và Chủ nhật (09-10/09/2017) 

 

+ Đối tượng dự tuyển: - Có bằng thạc sĩ chuyên ngành đúng hoặc chuyên ngành 

phù hợp với ngành đăng kí dự tuyển. 

- Thí sinh dự tuyển chuyển tiếp sinh đào tạo tiến sĩ từ cử nhân cần có bằng cử nhân 

chuyên ngành đúng hoặc chuyên ngành phù hợp với ngành đăng kí dự tuyển. 

+ Thời gian đào tạo:  

- Đào tạo từ cử nhân: 04 năm theo hình thức tập trung 

- Đào tạo từ thạc sĩ:   03 năm theo hình thức tập trung 

+ Thời gian tổ chức đánh giá hồ sơ chuyên môn:  

Đợt 1: Từ 25/4 đến 09/5/2017 

Đợt 2: Từ 11/9 đến 26/9/2017 

Đăng kí dự thi: Thí sinh truy cập vào cổng đăng kí tuyển sinh sau đại học của ĐHQGHN tại địa chỉ: http://tssdh.vnu.edu.vn và thực hiện đăng kí dự thi trực tuyến 

theo hướng dẫn. Thời gian đăng kí: từ 8h00 ngày 27/03/2017 đến 17h00 ngày 09/04/2017.  

Tư vấn tuyển sinh Lệ phí dự thi 

 Để được tư vấn trực tiếp về các vấn đề liên quan đến tuyển sinh sau đại học 

tại ĐHNN-ĐHQGHN, xin liên hệ: 
Văn phòng Khoa Sau đại học, phòng 102 nhà A3, Trường ĐH Ngoại ngữ - 

ĐHQGHN, đường Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.   

Mọi thông tin chi tiết xem tại webstie http://saudaihoc.ulis.vnu.edu.vn/ 
Hoặc liên hệ số điện thoại:  04-66806770; 04-37547435 
Email: sdhcfl@gmail.com 

+ Thạc sĩ: 420.000đ; Tiến sĩ: 200.000đ 

+ Thời hạn nộp: Từ 8h00 ngày 01/03 đến 17h00 ngày 09/4 năm 2017 

+ Nộp trực tiếp tại Phòng Kế hoạch - Tài chính, phòng 202 nhà A1, Trường ĐH 

Ngoại ngữ - ĐHQGHN, đường Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Hà 

Nội hoặc chuyển khoản:  

            Số tài khoản: 1507201059468 

Trường Đại học Ngoại  ngữ - ĐHQGHN 

Ngân hàng: Nông nghiệp và PTNT Việt Nam - Chi nhánh Cầu Giấy, Hà 

Nội  

Khi chuyển khoản ghi rõ các thông tin sau: Họ tên; Ngày sinh; Lệ phí dự thi 

Thạc sỹ hoặc Tiến sỹ 

 
 

 


