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V/v tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2017

Hà Nội,

ngày

tháng năm 2017

THÔNG BÁO
TUYỂN SINH CAO HỌC KHOÁ 27 (bổ sung)
Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh
Căn cứ Quyết định số 1800/QĐ-BGDĐT, ngày 19/5/2017 của Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT, Trường
ĐHSP Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp
dạy học bộ môn tiếng Anh, dự kiến thi ngày 19, 20/8/2017, cụ thể như sau:
I. DỰ KIẾN CHỈ TIÊU TUYỂN SINH: 40 chỉ tiêu
II. ĐIỀU KIỆN DỰ THI
1. Về văn bằng và thâm niên nghề nghiệp:
Về văn bằng: Thí sinh cần có bằng tốt nghiệp đại học ngành Sư phạm Tiếng Anh hoặc Ngôn
ngữ Anh hoặc ngành phù hợp. Riêng đối với người dự thi có bằng tốt nghiệp đại học ngành Tiếng
Anh hoặc ngành phù hợp hệ không chính quy, cần phải có thêm bằng tốt nghiệp đại học hệ chính
quy thuộc một ngành ngoại ngữ khác.
Về thâm niên nghề nghiệp: Những người tốt nghiệp đại học ngành Tiếng Anh hoặc ngành phù
hợp xếp loại Khá, Giỏi và Xuất sắc được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Đối với các trường
hợp còn lại phải có ít nhất một năm thâm niên nghề nghiệp trong lĩnh vực công tác phù hợp với
chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh kể từ ngày ký quyết định công
nhận tốt nghiệp.
2. Có đủ sức khoẻ để học tập.
3. Chính sách ưu tiên:
3.1. Thí sinh được ưu tiên trong tuyển sinh thuộc những đối tượng sau:
3.1.1. Người có thời gian công tác hai năm liên tục trở lên tại địa phương là vùng có điều
kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi);
3.1.2. Thương binh, bệnh binh người có giấy chứng nhận được hưởng chính sách như
thương binh;
3.1.3. Con liệt sĩ;
3.1.4. Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, người có công với cách mạng;
3.1.5. Người dân tộc thiểu số cư trú ở địa phương là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc
biệt khó khăn;
3.1.6. Con nạn nhân chất độc màu da cam.
Người được ưu tiên theo theo mục 3.1.1 phải có quyết định tiếp nhận công tác của các cấp có
thẩm quyền (kể cả người đang công tác theo diện biệt phái).
Danh mục địa phương được công nhận là vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn áp
dụng theo các quyết định mới nhất của Thủ tướng Chính phủ hoặc Uỷ ban dân tộc hiện hành.
3.2. Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng thêm: 1 điểm cho môn cơ sở (thang điểm
10); Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên cũng chỉ được hưởng một lần ưu tiên.
III. THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC ĐÀO TẠO
+ Thời gian đào tạo: 24 tháng (Thời gian đào tạo kéo dài không quá 24 tháng).
+ Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung (Có thể học vào các buổi tối từ thứ hai đến thứ sáu
hoặc hai ngày thứ bảy và chủ nhật).
IV. CÁC MÔN THI VÀ THỜI GIAN THI TUYỂN
Người dự tuyển thi 3 môn (thi viết):
- Môn thi cơ bản: Phương pháp dạy học tiếng Anh
- Môn thi cơ sở: Kỹ năng thực hành tiếng Anh
- Môn Ngoại ngữ: Chọn một trong các ngoại ngữ Nga, Pháp, Trung.
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(Chương trình các môn thi tuyển xem trên trang web của Trường ĐHSP Hà Nội
http://hnue.edu.vn)
V. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI GỒM:
1. Đơn xin dự thi (theo mẫu), ghi đầy đủ các mục có trong đơn.
2. Bản sao có công chứng: bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm đại học.
3. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của thủ trưởng cơ quan hoặc chính quyền địa phương nơi thí sinh
cư trú (đối với người chưa có việc làm).
4. Công văn cử đi dự thi của thủ trưởng cơ quan quản lý đối với những người đang làm việc tại
các cơ quan cơ quan hành chính sự nghiệp nhà nước.
5. Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ để học tập của một bệnh viện đa khoa.
6. Bản sao có công chứng các quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động dài hạn chờ
tuyển dụng để chứng nhận thời gian thâm niên công tác.
7. Bản sao có công chứng giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có).
8. 4 ảnh 4x6 mới chụp gần đây, mặt sau ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi công tác.
9. Ba phong bì có dán tem (định mức tem từ 3000 đồng trở lên/ phong bì) và ghi rõ địa chỉ
của thí sinh.
VI. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
1. Hồ sơ bán tại phòng 403, Nhà Hiệu bộ, từ 29/5/2017 đến 20/7/2017 lệ phí hồ sơ: 50.000
đ/1bộ
2. Thí sinh có nhu cầu ôn tập tạo nguồn hoặc thuộc diện phải học bổ sung kiến thức, đăng ký
và nộp lệ phí tại Trường từ ngày 29/5/2017, kinh phí ôn tập: 2.000.000đ/3 môn (Kinh phí đã nộp
không trả lại). Bắt đầu ôn tập từ 3/7/2017. Thí sinh nộp tiền ôn tập tại phòng 306, ghi thẻ ôn tập tại
phòng 402.
3. Thời gian nộp hồ sơ: các ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 từ 26/6/2017 đến 15/7/2017 tại phòng 403,
nhà Hiệu bộ.
4. Mức thu phí:
- Đăng kí và xử lí hồ sơ dự thi: 60.000 đ/thí sinh/hồ sơ
- Dự thi cao học: 360.000 đ/thí sinh/3 môn dự thi
(Trường chỉ nhận hồ sơ đã đầy đủ các mục theo quy định. Hồ sơ đã nộp không trả lại).
Địa chỉ liên hệ: Phòng Sau đại học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Số 136 đường Xuân
Thuỷ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội ; Tel: 04.37547823, bấm số máy lẻ 401, 403
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội kính nhờ Quý cơ quan thông báo rộng rãi “Thông báo
tuyển sinh trình độ thạc sĩ khóa 27 bổ sung” này đến cán bộ, công chức thuộc cơ quan mình.
Chúng tôi xin gửi tới Quý cơ quan lời chào trân trọng !
Nơi gửi:
- Bộ GD&ĐT (để b/c)
- Các trường Đại học, Cao đẳng
- Các Sở Giáo dục & Đào tạo
- Các Khoa đào tạo cao học
- Phòng KH-TC
- Lưu SĐH + HCTH và niêm yết

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
(đã ký)
PGS.TS Đặng Xuân Thư
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