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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:   67 /TB-SĐH 
 

Hà Nội, ngày  10  tháng 01 năm 2014 

THÔNG BÁO  

Tuyển sinh đào tạo tiến sĩ đợt 1 năm 2014  
 

 

Năm 2014, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức 

hai đợt tuyển sinh đào tạo tiến sĩ: 

Đợt 1: Vào các ngày 12 và 13/4/2014. 

Đợt 2: Vào các ngày 13 và 14/9/2014. 

Dưới đây là kế hoạch tuyển sinh đợt 1 các chuyên ngành đào tạo tiến sĩ thuộc các 

ngành khoa học tự nhiên (Chi tiết xin xem bản danh mục các chuyên ngành đào tạo tiến sĩ 

kèm theo). 

1. Điều kiện dự tuyển 

1.1. Điều kiện văn bằng:  

Thí sinh dự tuyển vào chương trình đào tạo tiến sĩ cần đáp ứng một trong các điều 

kiện về văn bằng và công trình đã công bố như sau: 

        - Có bằng thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu hoặc có luận văn thạc sĩ với khối lượng 

từ 10 tín chỉ trở lên chuyên ngành đúng hoặc phù hợp hoặc gần chuyên ngành đăng kí dự 

tuyển; 

        - Có bằng thạc sĩ theo định hướng thực hành chuyên ngành đúng hoặc phù hợp hoặc 

gần chuyên ngành đăng kí dự tuyển và có ít nhất một bài báo công bố trên tạp chí khoa học 

hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học trước khi nộp hồ sơ dự tuyển; 

        - Có bằng thạc sĩ chuyên ngành khác và có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành đúng 

hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng kí dự tuyển. Trong trường hợp này, thí sinh phải có ít nhất 

một bài báo công bố trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học trước khi 

nộp hồ sơ dự tuyển và phải dự tuyển theo chế độ như người chưa có bằng thạc sĩ; 

        - Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành đúng, loại giỏi trở lên và có ít nhất 

một bài báo công bố trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học 

trước khi nộp hồ sơ dự tuyển; 

        - Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành đúng, loại khá và có ít nhất hai bài 

báo công bố trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học trước khi 

nộp hồ sơ dự tuyển. 

        Nội dung các bài báo phải phù hợp với chuyên ngành đăng kí dự tuyển và được công 

bố trên Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, các tạp chí khoa học có uy tín cấp quốc 

gia, quốc tế hoặc trong tuyển tập công trình (có phản biện) của Hội nghị khoa học cấp quốc 

gia, quốc tế được xuất bản chính thức. 

1.2. Điều kiện về kinh nghiệm công tác: theo quy định của chương trình đào tạo. 

1.3. Các điều kiện khác:  

a) Có lí lịch bản thân rõ ràng, hiện không bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 



2 

b) Được giới thiệu từ ít nhất hai nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư 

hoặc học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ cùng chuyên ngành hoặc lĩnh vực nghiên cứu, trong đó 

có một nhà khoa học nhận hướng dẫn luận án (cần ghi rõ trong thư); 

c) Có một bài luận về dự định nghiên cứu, trong đó cần trình bày rõ ràng về lí do lựa 

chọn lĩnh vực nghiên cứu, lí do lựa chọn cơ sở đào tạo, mục tiêu nghiên cứu, kế hoạch thực 

hiện trong thời gian đào tạo. Bài luận cũng cần nêu những kinh nghiệm, kiến thức chuyên 

môn mà thí sinh đã chuẩn bị và dự kiến kế hoạch hoạt động khoa học của thí sinh sau khi 

hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ. 

 d) Có đủ sức khỏe để học tập; 

e) Nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thời hạn các văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ và lệ 

phí dự thi theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội và của Trường Đại học Khoa học Tự 

nhiên.  

2. Chính sách ưu tiên 

2.1. Người dự thi được ưu tiên thuộc những đối tượng sau: 

a) Có thời gian công tác hai năm liên tục trở lên (tính đến ngày dự thi) tại các xã 

thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn ở các địa phương thuộc miền núi, 

vùng cao, vùng sâu, hải đảo theo quy định của Chính phủ; 

b) Thương binh, bệnh binh, người có giấy chứng nhận được hưởng chính sách như 

thương binh; 

c) Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, người có công với cách mạng; 

d) Người dân tộc thiểu số ở những vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó 

khăn. 

2.2. Các đối tượng ưu tiên phải có đủ các giấy tờ minh chứng hợp lệ theo quy định của Đại 

học Quốc gia Hà Nội và phải nộp đầy đủ, đúng thời hạn cùng với hồ sơ đăng ký dự thi. Các 

đối tượng được ưu tiên theo Điểm a Mục này phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc 

biệt phái công tác của cấp có thẩm quyền và xác nhận của chính quyền địa phương nơi công 

tác. 

2.3. Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng thêm 10 điểm (thang điểm 100) cho 

môn ngoại ngữ và 01 điểm (thang điểm 10) cho môn cơ bản. Người thuộc nhiều đối tượng 

ưu tiên chỉ được hưởng một lần ưu tiên.  

3. Tổ chức tuyển sinh 

3.1. Yêu cầu về ngoại ngữ đối với người dự tuyển 

 a) Người dự tuyển phải có một trong các chứng chỉ hoặc văn bằng ngoại ngữ sau 

đây:  

 - Chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 trở lên theo khung tham 

chiếu ngoại ngữ chung Châu Âu, trong thời hạn 2 năm tính từ ngày dự thi lấy chứng chỉ đến 

ngày 12/4/2014 do một trung tâm khảo thí quốc tế có thẩm quyền hoặc một trường đại học 

trong nước đào tạo ngành ngoại ngữ tương ứng trình độ đại học cấp theo khung năng lực 

tương đương cấp độ B1 (tham khảo Phụ lục kèm theo). 

 - Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài;   

 - Bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ; 

 - Chứng chỉ xác nhận trình độ dự tuyển đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà 
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Nội với mức điểm từ 65/100 điểm trở lên trong thời hạn 2 năm tính từ ngày dự thi lấy 

chứng chỉ đến ngày 12/4/2014; 

 b) Những người chưa có một trong các chứng chỉ hoặc văn bằng ngoại ngữ nói trên 

được đăng kí dự thi môn Ngoại ngữ trong cùng đợt tuyển sinh để thay thế. 

3.2. Đánh giá hồ sơ chuyên môn 

       Hồ sơ chuyên môn được Tiểu ban chuyên môn đánh giá và cho điểm trên cơ sở: Kết 

quả học tập ở trình độ cử nhân hoặc thạc sĩ; thành tích nghiên cứu khoa học (qua bài báo và 

giải thưởng khoa học); kết quả trình bày bài luận về dự định nghiên cứu; năng lực ngoại ngữ 

(qua các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế); kinh nghiệm hoạt động chuyên môn; ý kiến nhận 

xét, đánh giá và mức độ ủng hộ trong hai thư giới thiệu. 

3.3. Đối với thí sinh dự tuyển đào tạo tiến sĩ theo chế độ của người chưa có bằng thạc sĩ, 

ngoài các yêu cầu về hồ sơ chuyên môn và trình độ ngoại ngữ như trên phải tham dự và đạt 

yêu cầu các môn thi cơ bản và môn thi cơ sở của trình độ thạc sĩ tương ứng. Các môn cơ 

bản, cơ sở được quy định tùy theo chuyên ngành (Chi tiết xin xem bản danh mục các 

chuyên ngành đào tạo tiến sĩ kèm theo).  

4. Lệ phí dự thi 

Các khoản lệ phí tuyển sinh theo Thông tư Liên tịch số 25/2013/TTLT-BTC-

BGDĐT ngày 08/3/2013 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Sửa đổi, 

bổ sung Thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 11/02/2010 của Liên Bộ 

Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ 

phí tuyển sinh) đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp và hướng dẫn hiện hành của 

Đại học Quốc gia Hà Nội. 

5. Đăng ký dự thi 

Hồ sơ đăng ký dự thi do Trường Đại học Khoa học Tự nhiên phát hành từ ngày 

20/01/2014 đến hết ngày 25/2/2014 trong giờ hành chính tại Phòng Sau đại học của 

Trường. 

    - Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 24/2/2014 đến hết ngày 10/3/2014 trong giờ hành 

chính. 

    - Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Sau đại học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – 

Đại học Quốc gia Hà Nội (Phòng 404 tầng 4, Nhà T1, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 

- Số 334 Nguyễn Trãi,  Quận Thanh Xuân, Hà Nội). 

Điện thoại: 04. 35578435, Fax: 04. 38583061, E-mail: saudaihoc@hus.edu.vn.  

 

 

 

Nơi nhận: 

- Các Sở GD&ĐT ; 

- Các Sở TN&MT; 

- Các Sở KH&CN; 

- Các trường đại học, cao đẳng; 

- Các viện, trung tâm nghiên cứu; 

- Lưu VT, SĐH. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

(đã kí) 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Văn Nội 
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CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ  

TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN – ĐHQGHN 

 
 

TT Tên chuyên ngành Mã số Môn thi cơ bản Môn thi cơ sở 

 Khoa Toán- Cơ - Tin học:     

1 Toán giải tích 62460102 Đại số Giải tích 

2 Phương trình vi phân và tích phân 62460103 Đại số Giải tích 

3 Lí thuyết xác suất và thống kê toán học 62460106 Đại số Giải tích 

4 Cơ sở toán cho tin học 62460110 Toán logic Giải tích hoặc Tin học cơ sở 

5 Toán ứng dụng 62460112 Đại số Giải tích 

6 Cơ học vật thể rắn 62440107 Toán cho cơ học Cơ học đại cương 

 Khoa Vật lý    

7 Vật lý lý thuyết và vật lý toán 62440103 Giải tích cho vật lý Cơ sở cơ học lượng tử 

8 Vật lý chất rắn 62440104 Giải tích cho vật lý Cơ sở cơ học lượng tử 

9 Vật lý vô tuyến và điện tử 62440105 Giải tích cho vật lý Cơ sở cơ học lượng tử 

10 Vật lý nguyên tử  62440106 Giải tích cho vật lý Cơ sở cơ học lượng tử 

11 Quang học 62440109 Giải tích cho vật lý Cơ sở cơ học lượng tử 

12 Vật lý địa cầu 62440111 Giải tích cho vật lý Cơ sở cơ học lượng tử 

13 Vật lý nhiệt   Giải tích cho vật lý Cơ sở cơ học lượng tử 

 Khoa Hoá học    

14 Hoá vô cơ 62440113 Toán cao cấp 2 CSLT hoá học và cấu tạo chất 

15 Hoá hữu cơ 62440114 Toán cao cấp 2 CSLT hoá học và cấu tạo chất 

16 Hoá dầu  62440115 Toán cao cấp 2 CSLT hoá học và cấu tạo chất 

17 Hoá phân tích 62440118 Toán cao cấp 2 CSLT hoá học và cấu tạo chất 

18 Hoá lí thuyết và hóa lí 62440119 Toán cao cấp 2 CSLT hoá học và cấu tạo chất 

19 Hoá môi trường 62440120 Toán cao cấp 2 CSLT hoá học và cấu tạo chất 

 Khoa Sinh học    

20 Nhân chủng học 62310302 Toán cao cấp thống kê Sinh học cơ sở 

21 Động vật học 62420103 Toán cao cấp thống kê Sinh học cơ sở 

22 Sinh lý học người và động vật 62420104 Toán cao cấp thống kê Sinh học cơ sở 

23 Côn trùng học 62420106 Toán cao cấp thống kê Sinh học cơ sở 

24 Vi sinh vật học 62420107 Toán cao cấp thống kê Sinh học cơ sở 

25 Thuỷ sinh vật học 62420108 Toán cao cấp thống kê Sinh học cơ sở 

26 Thực vật học 62420111 Toán cao cấp thống kê Sinh học cơ sở 

27 Hoá sinh học 62420116 Toán cao cấp thống kê Sinh học cơ sở 

28 Mô - phôi và tế bào học 62420117 Toán cao cấp thống kê Sinh học cơ sở 

29 Sinh thái học 62420120 Toán cao cấp thống kê Sinh học cơ sở 

30 Di truyền học 62420121 Toán cao cấp thống kê Sinh học cơ sở 

 Khoa Địa lý    

31 Bản đồ, viễn thám và hệ thông tin địa lý 62440214 Toán cao cấp 3 Địa lí đại cương 

32 Địa lý tự nhiên 62440217 Toán cao cấp 3 Địa lí đại cương 

33 Quản lý tài nguyên và môi trường 62850101 Toán cao cấp 3 Các khoa học trái đất 

 Khoa Địa chất    

34 Địa chất học 62440201 Toán cao cấp 2 Địa chất đại cương 

35 Khoáng vật học và địa hóa học 62440205 Toán cao cấp 2 Địa chất đại cương 

 Khoa Khí tượng, Thuỷ văn, Hải dương học    

36 Khí tượng và khí hậu học 62440221 Toán cao cấp 1 Khí tượng đại cương 

37 Thuỷ văn học 62440225 Toán cao cấp 1 Thủy văn đại cương 

38 Hải dương học 62440228 Toán cao cấp 1 Hải dương học 

 Khoa Môi trường    

39 Khoa học môi trường 62440301 Toán cao cấp 3 Cơ sở khoa học môi trường 

40 Môi trường đất và nước 62440303 Toán cao cấp 3 Cơ sở khoa học môi trường 

41 Khoa học đất 62620103 Toán cao cấp thống kê Cơ sở khoa học đất 
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PHỤ LỤC  

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ B1 ĐƯỢC CÔNG 

NHẬN TRONG TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ TẠI ĐHQGHN 

 

 

STT Cơ sở đào tạo 

Chứng chỉ B1 được công nhận 

Tiếng 

Anh 

Tiếng 

Nga 

Tiếng 

Pháp 

Tiếng  

Trung 

Tiếng 

Đức 

1 Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN √ √ √ √ √ 

2 Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng √ √    

3 Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế √ √ √ √  

4 Trường ĐH SP TP Hồ Chí Minh √ √ √ √  

5 Trường ĐH Hà Nội √ √ √ √ √ 

 

 


