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HƯỚNG DẪN 
Về việc đăng ký dự tuyển trình độ thạc sĩ 

1. Thông tin tin chung: 

- Thông báo tuyển sinh: Xem chi tiết tại: www.sdh.iuh.edu.vn (Mục Tuyển sinh). 
- Quy chế học vụ: Xem chi tiết tại: www.sdh.iuh.edu.vn (Mục Học viên > Chuyên mục học viên> 

Quy chế học vụ). 

 

 

 
2. Quy trình đăng ký dự thi: 

Bước 1: Nộp hồ sơ trực tuyến để được xét duyệt chuyên môn và điều kiện dự thi:  

o Tạo tài khoản nộp hồ sơ trực tuyến tại: www.sdh.iuh.edu.vn  
(Mục Tuyển sinh > Nộp hồ sơ đăng ký dự thi > Nộp hồ sơ trực tuyến để xét tuyển). 

o Upload hồ sơ cần nộp gồm:  
(1) Bằng tốt nghiệp Đại học 
(2) Bảng điểm Đại học (kèm bảng điểm Trung cấp, Cao đẳng nếu liên thông Đại học) 
(3) Chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có) 
(4) Minh chứng đối tượng ưu tiên (nếu có) 

Ghi chú: Thời gian duyệt hồ sơ 3 ngày. Liên hệ Khoa/Viện nếu có thắc mắc về việc duyệt hồ sơ. 
Trường hợp quên mật khẩu thì liên hệ Viện ĐTQT&SĐH để thiết lập lại mật khẩu. 

Bước 2: Đăng ký học bổ sung kiến thức (nếu Khoa/Viện yêu cầu): 

o Kiểm tra kết quả duyệt hồ sơ trực tuyến trên Website. 
o Nhận phiếu báo học phí học bổ sung kiến thức tại Viện ĐTQT&SĐH. 
o Đóng tiền học bổ sung kiến thức tại Phòng Tài chính – Kế toán. 
o Nộp biên lai đóng tiền học bổ sung kiến thức (bản sao) cho Khoa/Viện và nhận lịch học. 

Ghi chú: Tiền học bổ sung kiến thức không hoàn lại. Liên hệ Khoa/Viện nếu có thắc mắc về lịch học, 
đề cương và kết quả học bổ sung kiến thức. 

Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký dự thi: 

o Nộp đầy đủ hồ sơ, mua túi đựng hồ sơ (20.000 đồng) và đóng tiền lệ phí dự tuyển tại Viện 
ĐTQT&SĐH (800.000 đồng). 

o Hồ sơ đăng ký dự tuyển trình độ thạc sĩ gồm: 
(1) 01 Đơn đăng ký dự tuyển 
(2) 01 Sơ yếu lý lịch 
(3) 01 Kế hoạch học tập (định hướng nghiên cứu)  
(4) 01 Bản công bố khoa học (định hướng nghiên cứu, nếu có) 
(5) 01 Bản sao y Bằng tốt nghiệp Đại học  
(6) 01 Bản sao y Bảng điểm Đại học 

(kèm bảng điểm Trung cấp, Cao đẳng nếu liên thông 
Đại học) 

(7) 01 Bảng điểm bổ sung kiến thức (nếu có) 
(8) 01 Giấy xác nhận thâm niên công tác (nếu có) 
(9) 01 Giấy khám sức khỏe  

(của bệnh viện cấp Quận, Huyện) 
(10)  04 Ảnh 3x4 (chụp không quá 6 tháng) 
(11)  Bản sao y CMND/CCCD 
(12)  Bản sao y giấy khai sinh 

Ghi chú: Đối với trường hợp Khoa/Viện yêu cầu học bổ sung kiến thức, Viện ĐTQT&SĐH chỉ nhận  
hồ sơ đăng ký dự thi kèm theo biên lai đóng tiền học bổ sung kiến thức (bản photo). 

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ VÀ SAU ĐẠI HỌC 

THÔNG TIN LIÊN HỆ 
Liên hệ Viện Đào tạo Quốc tế và Sau đại học:  
Tầng trệt Nhà B; Điện thoại: 0283.8940 390 – 106; Email: sdh@iuh.edu.vn. 

Liên hệ Khoa/Viện quản lý chuyên môn:  
Chi tiết: www.sdh.iuh.edu.vn (Mục Đào tạo > Thạc sĩ > [Từng chuyên ngành]). 


