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QUYẾT ĐỊNH
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Tuyển sinh trình độ thạc sĩ và
tiến sĩ tại trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
kèm theo Quyết định số 309/QĐ-ĐHQT ngày 08 tháng 4 năm 2021 của Hiệu trưởng
trường Đại học Quốc tế
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ
Căn cứ Quyết định số 260/2003/QĐ-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2003 của Thủ tướng
Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Quốc tế thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ
Chí Minh;
Căn cứ Quyết định số 867/QĐ-ĐHQG ngày 17 tháng 8 năm 2016 của Giám đốc Đại
học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của
Trường Đại học thành viên và khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định số 261/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Giám
đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định thực hiện quyền
tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các trường đại học thành viên;
Căn cứ Quyết định số 113/QĐ-ĐHQG ngày 04 tháng 02 năm 2021 của Giám đốc Đại
học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ thạc sĩ
và tiến sĩ;
Căn cứ Quyết định số 309/QĐ-ĐHQT ngày 08 tháng 4 năm 2021 của Hiệu trưởng
trường Đại học Quốc tế về việc ban hành Quy định tuyển sinh trình độ thạc sĩ và tiến sĩ tại
trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo Sau Đại học tại Tờ trình số 78/TTr-ĐTSĐH
ngày 29 tháng 9 năm 2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Tuyển sinh trình độ thạc sĩ và tiến
sĩ ban hành kèm Quyết định số 309/QĐ-ĐHQT ngày 08 tháng 4 năm 2021 của Hiệu trưởng
trường Đại học Quốc tế như sau:
1. Bổ sung khoản 1 Điều 2 như sau:
“1. Trình độ thạc sĩ: tuyển thẳng, xét tuyển, thi tuyển và xét tuyển kết hợp thi tuyển.”
2. Bổ sung điểm c) Khoản 1 Điều 3 như sau:
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“c) Thi tuyển và Xét tuyển kết hợp thi tuyển: người tốt nghiệp đại học ngành đúng,
ngành gần, ngành khác với ngành dự tuyển.”
3. Điều 5 được sửa đổi như sau:
“Cơ sở nội thành: 234 Pasteur, Phuờng Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
Các trường hợp đặc biệt khác do Hiệu trưởng quyết định và báo cáo ĐHQG-HCM.”
4. Bổ sung khoản 1 Điều 6 như sau:
“1. Môn thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ: ngoại ngữ, cơ bản, cơ sở. Môn thi cơ bản, cơ sở
do Hiệu trưởng quyết định.
a) Hình thức xét tuyển trình độ thạc sĩ: phỏng vấn
b) Hình thức xét tuyển kết hợp thi tuyển trình độ thạc sĩ: thi vấn đáp”
5. Điều 19 được sửa đổi như sau:
“Điều 19. Tiểu ban chuyên môn xét hồ sơ, xét tuyển trình độ thạc sĩ, tiến sĩ và hội
đồng phỏng vấn/thi vấn đáp
1. Căn cứ hồ sơ; ngành và hướng nghiên cứu (đối với xét tuyển trình độ tiến sĩ) của
người dự tuyển, Trưởng khoa chuyên môn đề xuất các Hội đồng phỏng vấn/thi vấn đáp,
Tiểu ban chuyên môn và thành viên của từng Tiểu ban chuyên môn xét hồ sơ, xét tuyển
trình độ thạc sĩ, tiến sĩ và trình Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh cơ sở quyết định.
2. Tiểu ban chuyên môn xét hồ sơ:
a) Có ít nhất ba người, trong đó có hai người có học vị Tiến sĩ trở lên;
b) Thành phần Tiểu ban chuyên môn gồm Trưởng Tiểu ban, Thư ký và các ủy viên
tiểu ban.
3. Hội đồng phỏng vấn/thi vấn đáp:
a) Có ít nhất ba người, trong đó có hai người có học vị Tiến sĩ trở lên;
b) Thành phần Hội đồng thi vấn đáp gồm Chủ tịch hội đồng, Thư ký và các thành viên
hội đồng.
4. Tiểu ban chuyên môn xét tuyển:
a) Có ít nhất ba người, có học vị từ tiến sĩ trở lên;
b) Am hiểu lĩnh vực và vấn đề dự định nghiên cứu của thí sinh (đối với xét tuyển trình
độ tiến sĩ);
c) Thành phần Tiểu ban chuyên môn gồm Trưởng Tiểu ban, Thư ký và các ủy viên
tiểu ban.
5. Trách nhiệm, quyền hạn của của Hội đồng và Tiểu ban chuyên môn:
a) Đối với Tiểu ban chuyên môn xét hồ sơ: Tiểu ban chuyên môn có trách nhiệm tổ
chức đánh giá hồ sơ dự tuyển, xem xét thí sinh đủ điều kiện tuyển thẳng, phân loại thí sinh
thuộc đối tượng được miễn và học Bổ sung kiến thức.
b) Đối với Hội đồng thi vấn đáp: Hội đồng có trách nhiệm tổ chức đánh giá hồ sơ dự
tuyển, năng lực thí sinh qua việc thi vấn đáp theo thang điểm do Thủ trưởng Trường quy
định; gửi kết quả về Ban Thư ký Hội đồng tuyển sinh cơ sở tổng hợp để báo cáo Hội đồng
tuyển sinh cơ sở;
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c) Đối với Tiểu ban chuyên môn xét tuyển trình độ thạc sĩ: Tiểu ban chuyên môn có
trách nhiệm tổ chức đánh giá hồ sơ dự tuyển, năng lực thí sinh qua việc phỏng vấn theo
thang điểm do Thủ trưởng Trường quy định; gửi kết quả về Ban Thư ký Hội đồng tuyển
sinh cơ sở tổng hợp để báo cáo Hội đồng tuyển sinh cơ sở;
d) Đối với Tiểu ban chuyên môn xét tuyển trình độ tiến sĩ: Tiểu ban chuyên môn có
trách nhiệm tổ chức đánh giá hồ sơ dự tuyển, bài luận nghiên cứu và việc trình bày, trao đổi
xung quanh dự định nghiên cứu của thí sinh theo thang điểm do Hiệu trưởng quy định; gửi
kết quả về Ban Thư ký hội đồng tuyển sinh cơ sở tổng hợp để báo cáo Hội đồng tuyển sinh
cơ sở.”
6. Phụ lục I và III được sửa đổi kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Trưởng phòng Đào tạo Sau Đại học, Trưởng các phòng chức năng, Trưởng các
đơn vị và cá nhân liên quan thuộc trường Đại học Quốc tế chịu trách nhiệm thi hành quyết
định này./.
Nơi nhận:
-Như Điều 3;
-ĐHQG-HCM (để báo cáo);
-Lưu: VT, ĐTSĐH.

HIỆU TRƯỞNG

Trần Tiến Khoa
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Phụ lục I
QUY TRÌNH XÉT TUYỂN VÀ XÉT TUYỂN KẾT HỢP THI TUYỂN
TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
570
(Kèm theo Quyết định số………/QĐ-ĐHQT
ngày 29 tháng 9 năm 2021
của Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế)
1. Bước 1 (Sơ tuyển): Từng thành viên của Hội đồng thi vấn đáp/Tiểu ban chuyên
môn xét tuyển trình độ thạc sĩ đánh giá năng lực học tập và nghiên cứu của thí sinh thông
qua hồ sơ đăng ký xét tuyển cao học, kết quả học tập ở trình độ đại học, thạc sĩ; trình độ
tiếng Anh; thành tích nghiên cứu khoa học, giải thưởng các kỳ thi Olympic đã đạt được, . . .
2. Bước 2 (Phỏng vấn/thi vấn đáp): Căn cứ theo kế hoạch phỏng vấn/vấn đáp của Hội
đồng tuyển sinh cơ sở công bố, các thành viên của Hội đồng/Tiểu ban chuyên môn tiến hành
đặt câu hỏi cho từng thí sinh. Các nội dung phỏng vấn/vấn đáp bao gồm: Kiến thức chuyên
môn, kỹ năng nghiên cứu, kỹ năng sáng tạo, khả năng làm việc nhóm,…. Các thành viên
của hội đồng thi vấn đáp hoặc Tiểu ban chuyên môn cho điểm đánh giá thí sinh theo thang
điểm 10 theo các tiêu chí và thang điểm do Thủ trưởng Trường quy định.
3. Bước 3 (Tổng kết điểm đánh giá): Chủ tịch hội đồng/Trưởng tiểu ban tổng hợp kết
quả đánh giá của các thành viên. Điểm đánh giá của hội đồng hoặc tiểu ban là điểm trung
bình cộng của các thành viên và làm tròn đến 2 chữ số sau dấu phẩy. Trường hợp các điểm
đánh giá của từng thành viên chênh lệch quá 2.0 điểm so với điểm trung bình thì Chủ tịch
hội đồng/Trưởng tiểu ban cần phải tổ chức đối thoại để thống nhất điểm cuối cùng. Chủ tịch
hội đồng/Trưởng tiểu ban nộp bảng điểm đánh giá thí sinh về Ban thư ký HĐTSSĐH.
4. Bước 4 (công bố danh sách thí sinh được xét trúng tuyển): Ban thư ký Hội đồng
tuyển sinh cơ sở có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ do chủ tịch hội đồng nộp lại; lập danh sách
các thí sinh có điểm trung bình phỏng vấn ≥ 5.0 theo thứ tự ưu tiên điểm từ cao xuống thấp
theo từng ngành. Căn cứ theo chỉ tiêu được phân bổ do Thủ trưởng thống nhất trước kỳ thi,
Ban thư ký HĐTSSĐH trình danh sách đề nghị trúng tuyển cho Hội đồng tuyển sinh cơ sở
xem xét, xác định danh sách đề nghị thí sinh trúng tuyển, trình Hiệu trưởng phê duyệt.
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Phụ lục III
QUY TRÌNH PHỎNG VẤN VÀ THI VẤN ĐÁP TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
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(Kèm theo Quyết định số………/QĐ-ĐHQT
ngày 29 tháng 9 năm 2021
của Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế)
1. Chuẩn bị: Chủ tịch hội đồng phỏng vấn/thi vấn đáp hoặc Trưởng tiểu ban xét tuyển
trình độ thạc sĩ mở đề thi, Thư ký kiểm tra máy thu âm, thiết bị ghi hình, pin, đảm bảo máy
hoạt động tốt. hoặc Trưởng tiểu ban
2. Phỏng vấn/Thi vấn đáp:
a) Mỗi thí sinh sau khi bóc đề thi sẽ có 15 phút chuẩn bị và có 15 phút phỏng vấn/thi
vấn đáp;
b) Thư ký gọi thí sinh thứ nhất vào phòng thi.;
c) Thí sinh bốc đề thi và chuẩn bị bài 15 phút;
d) Sau 13 phút, Thư ký gọi thí sinh kế tiếp, bốc thăm đề thi và chuẩn bị 15 phút, trong
quá trình chuẩn bị thí sinh phải mở camera/webcam;
đ) Sau 15 phút, gọi thí sinh thứ nhất lên phỏng vấn/thi vấn đáp. Trong quá trình phỏng
vấn/thi vấn đáp, Thư ký mở máy ghi âm, ghi hình ghi lại quá trình phỏng vấn. Khi bắt đầu
ghi âm, ghi hình, Thư ký đọc tên thí sinh vào máy và tiến hành ghi âm, ghi hình. Sau khi kết
thúc phỏng vấn thí sinh/thi vấn đáp, Thư ký dừng máy;
e) Thư ký ghi biên bản toàn bộ quá trình phỏng vấn/thi vấn đáp;
g) Sau khi phỏng vấn 15 phút, Hội đồng/Tiểu ban chuyên môn cho điểm thí sinh;
h) Thư ký mời thí sinh đã chuẩn bị lên phỏng vấn và tiếp tục mời thí sinh kế tiếp vào
phòng thi;
i) Quá trình tiếp tục lặp lại từ bước 2 cho đến khi hết số thí sinh dự phỏng vấn/thi vấn
đáp.
3. Kết thúc: Sau khi kết thúc phỏng vấn/thi vấn đáp, Hội đồng/Tiểu ban chuyên môn
hội ý, Thư ký hoàn tất các thủ tục bao gồm: file ghi âm, ghi hình, biên bản phỏng vấn, phiếu
chấm điểm, phiếu tổng kết điểm của hội đồng; tổng kết điểm của các thí sinh trình Chủ tịch
hội đồng/Trưởng tiểu ban ký và bàn giao cho Hội đồng Tuyển sinh.

