
CÁC GIAI ĐOẠN ĐÀO TẠO CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ 4+1 

GIAI ĐOẠN 1: GIAI ĐOẠN SINH VIÊN 

Sinh viên từ năm 3 loại khá và tích lũy ≥ 70 tín chỉ được:  

– Đăng ký các học phần chuyên môn theo TKB HK cao học tại website: 

https://grad.tdtu.edu.vn/index.php/dao-tao/thoi-khoa-bieu 

– Đợt đăng ký: đầu mỗi học kỳ SV xem môn học trên TKB để đăng ký online 

hoặc nhờ Khoa hoặc phòng Sau đại học tư vấn. 

– SV được học tối đa 15 tín chỉ học phần sau đại học. 

– Điểm các học phần tham gia được bảo lưu trong 5 năm. Chứng chỉ Triết 

học có giá trị vĩnh viễn. 

– Sinh viên được công nhận điểm những môn học ở bậc đại học (nằm 

trong danh mục tương đương) khi hoàn thành các học phần ở chương 

trình bồi dưỡng sau đại học. 

 

GIAI ĐOẠN 2: SAU KHI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC 

1. Thực hiện đăng ký dự tuyển sau khi tốt nghiệp trong vòng 12 tháng: 

❖ Chuẩn bị hồ sơ để đăng ký dự tuyển trực truyến. 

❖ Thực hiện đăng ký trực tuyến trên trang tuyển sinh sau đại học của Trường: 

(http://tuyensinhsaudaihoc.tdtu.edu.vn/). 

❖ Nộp 01 bộ hồ sơ giấy đăng ký dự tuyển sau khi đăng ký trực tuyến thành công 

tại P.SĐH (B002).  

❖ Nộp lệ phí dự tuyển tại phòng Tài chính. 

❖ + Biểu mẫu hồ sơ để đăng ký dự tuyển trực tuyến: 

  - 01 file ảnh chân dung (3 x 4). 

  - 01 file scan văn bằng tốt nghiệp đại học (lưu dạng pdf). 

  - 01 file scan bảng điểm tốt nghiệp đại học (lưu dạng pdf). 

  - 01 file scan chứng chỉ ngoại ngữ phụ quốc tế đủ điều kiện xét miễn ngoại ngữ 

phụ đầu vào của ngành TESOL (nếu có). 

❖ - Thông tin cá nhân về CMND 

❖ + Biểu mẫu bộ hồ sơ giấy cần chuẩn bị bao gồm:  

- Phiếu đăng ký dự tuyển (in từ trang đăng ký dự tuyển). 

https://grad.tdtu.edu.vn/index.php/dao-tao/thoi-khoa-bieu
http://grad.tdtu.edu.vn/dao-tao/danh-muc-mon-hoc-hoc-phan-tuong-duong
http://tuyensinhsaudaihoc.tdtu.edu.vn/


- 02 lý lịch khoa học (biểu mẫu trên website của P.SĐH).  

- 01 bản photo văn bằng tốt nghiệp đại học (bảng photo không cần công chứng). 

- 01 bản photo bảng điểm tốt nghiệp đại học (bảng photo không cần công 

chứng). 

- 01 bản photo chứng chỉ ngoại ngữ phụ quốc tế đủ điều kiện xét miễn ngoại ngữ 

còn thời hạn (nếu có). 

- 01 phiếu khám sức khỏe (dán ảnh và đóng dấu giáp lai lên ảnh). 

❖ - 01 Bài luận dự định nghiên cứu (Theo mẫu, bằng tiếng Anh, tối thiểu 10 trang). 

- 02 ảnh 3 x 4. 

2. Sau khi nhận giấy báo trúng tuyển và làm thủ tục nhập học: 

❖ Thí sinh nhận giấy báo trúng tuyển và làm thủ tục nhập học theo thông báo 

của P.SĐH. 

  

❖ Hoàn thành và nộp đơn công nhận học phần tại P.SĐH (để được công nhận 

những học phần đã theo học trong chương trình bồi dưỡng sau đại học qua 

chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ). 

 


