
 

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:             /QĐ-ĐHQGHN Hà Nội, ngày         tháng       năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt điểm trúng tuyển đào tạo sau đại học đợt 1 năm 2021 

của Trường Đại học Giáo dục 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

Căn cứ Nghị định số 186/2013/NĐ-CP, ngày 17 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ 

về Đại học Quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26 tháng 03 năm 2014 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia và các 

cơ sở giáo dục đại học thành viên; 

Căn cứ Quyết định số 4555/QĐ-ĐHQGHN ngày 24 tháng 11 năm 2017 của  

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành Quy chế Đào tạo tiến sĩ tại Đại học Quốc 

gia Hà Nội và Quyết định số 1787/QĐ-ĐHQGHN ngày 10 tháng 6 năm 2019, Quyết 

định số 2311/QĐ-ĐHQGHN ngày 11 tháng 8 năm 2020 của Giám đốc Đại học Quốc 

gia Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế Đào tạo tiến sĩ tại Đại 

học Quốc gia Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định số 4668/QĐ-ĐHQGHN ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Giám 

đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy chế đào tạo thạc sĩ tại Đại học 

Quốc gia Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định số 1080/QĐ-ĐHQGHN ngày 20 tháng 4 năm 2016 của Giám 

đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy chế tạm thời về công tác tuyển sinh 

sau đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội; 

Theo đề nghị của Trường Đại học Giáo dục tại công văn số 744/ĐHGD-ĐT ngày 

7 tháng 5 năm 2021 về việc đề nghị điểm trúng tuyển đào tạo sau đại học đợt 1 năm 

2021; 

Theo đề nghị của Trưởng Ban Đào tạo. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt điểm trúng tuyển đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ đợt 1 kì thi tuyển 

sinh sau đại học năm 2021 của Trường Đại học Giáo dục. Bảng điểm trúng tuyển 

theo từng chuyên ngành đào tạo kèm theo quyết định này. 

 Điều 2. Trường Đại học Giáo dục công bố kết quả xét tuyển trên phần mềm 

tuyển sinh sau đại học, website của đơn vị và thông báo cho các thí sinh thuộc diện 



 

 

trúng tuyển; tổ chức nhập học và thực hiện kế hoạch công nhận học viên, nghiên cứu 

sinh theo quy định hiện hành về công tác tuyển sinh sau đại học của Đại học Quốc 

gia Hà Nội. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng ban Đào tạo và Hiệu trưởng Trường Đại 

học Giáo dục chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;  

- Giám đốc (để b/c);    

- Lưu: VT, ĐT, N4.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoàng Hải 



ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐÀO TẠO THẠC SĨ, TIẾN SĨ ĐỢT 1 NĂM 2021 

Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Giáo dục 

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-ĐHQGHN ngày           /          /2021 của 

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội) 

I. Trình độ thạc sĩ 

STT Chuyên ngành đào tạo 
Điểm trúng 

tuyển (*) 

Số trúng 

tuyển 

1.  Quản lí giáo dục 5 295 

2.  Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán 5 60 

3.  Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lí 5 13 

4.  Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa học 5.25 13 

5.  Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Sinh học 5.25 2 

6.  Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Ngữ văn 5.5 14 

7.  Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Lịch sử 5.5 7 

8.  Đo lường và đánh giá trong giáo dục 6.5 9 

9.  Tham vấn học đường 6.25 5 

10.  Tâm lí học lâm sàng trẻ em và vị thành niên 5.25 6 

Tổng cộng:   424  

Ghi chú: (*) Tuyển sinh theo phương thức Đánh giá năng lực. Theo đó, điểm bài thi 

Đánh giá năng lực phải đạt từ 75/150 điểm trở lên, điểm trúng tuyển tính theo điểm bài 

thi môn Cơ sở. 

II. Trình độ tiến sĩ 

STT Chuyên ngành đào tạo 
Điểm trúng 

tuyển (*) 

Số trúng 

tuyển 

1.  Quản lí giáo dục 68 2 

2.  Đo lường và đánh giá trong giáo dục 70 6 

3.  Lí luận, phương pháp và công nghệ dạy học 75 1 

 Tổng cộng:  9 

Ghi chú: (*) Điểm đề cương nghiên cứu đạt từ 25,0 điểm trở lên. 
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