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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC 

XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 
_________________ 

Số:              /XHNV-ĐT 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________________ 

 

Hà Nội, ngày      tháng 9 năm 2021 

 
 

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH TÂM LÝ HỌC 

KHÓA QH-2021-X 

 

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH&NV) thông báo kế hoạch 

xét tuyển chương trình đào tạo chất lượng cao (CTĐT CLC) ngành Tâm lý học khoá QH-

2021-X theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội. Nội dung cụ thể như sau: 

1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 40 chỉ tiêu, trong đó phân bổ cho các đối tượng xét tuyển 

như sau : 

Đối tượng Xét tuyển thẳng A01 C00 D01, D04 D78, D83 Tổng  

Chỉ tiêu 14 4 6 8 8 40 

2. Phương thức và đối tượng tuyển sinh 

2.1 Đối tượng xét tuyển thẳng: 

- Học sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; học sinh 

đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia đã trúng tuyển nhập 

học vào Trường ĐHKHXH&NV. 

- Sinh viên thuộc đối tượng nêu trên phải có điểm thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt 

nghiệp THPT năm 2021 đạt từ 8.0 trở lên hoặc có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 (hoặc 

các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương khác). 

2.2 Đối tượng xét tuyển: 

Sinh viên đã trúng tuyển và nhập học vào Trường Đại học KHXH&NV (không phân 

biệt ngành trúng tuyển) đáp ứng 02 điều kiện sau: 

a) Có điểm thi theo tổ hợp xét tuyển đạt từ mức điểm dưới đây trở lên: 

TT Ngành Điểm xét tuyển 

A01 C00 D01 D04 D78 D83 

1 Tâm lý học 26.70 28.00 27.15 26.35 27.10 26.48 

b) Có điểm thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đạt từ 8.0 trở lên 

hoặc có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 (hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương 

đương khác). 

3. Cách thức xét tuyển 

- Với đối tượng xét tuyển thẳng: Xét lần lượt theo thành tích đạt giải từ cao xuống 

thấp cho đến hết chỉ tiêu. 

- Với đối tượng xét tuyển: Xét tuyển lần lượt từ cao xuống thấp tổng điểm thi theo tổ 

hợp xét tuyển (gồm cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng nếu có) cho đến hết chỉ tiêu. 
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- Trường hợp có nhiều sinh viên cùng mức điểm hoặc thành tích đạt giải thì sẽ ưu 

tiên các sinh viên có điểm ngoại ngữ cao hơn. 

4. Đăng kí xét tuyển 

Sinh viên đăng ký xét tuyển trực tuyến tại link:  

https://forms.gle/gwZMU6rwT9w119QB7  

5. Thời gian xét tuyển 

TT Nội dung Thời gian 

1. Nhận thông tin đăng ký xét tuyển 
Từ ngày 26/9/2021 đến 17h00 

ngày 28/9/2021 

2. Công bố kết quả trúng tuyển: Trước 17h00, ngày 30/9/2021 

Sinh viên bắt đầu học các học phần nâng cao thuộc CTĐT CLC ngành Tâm lý học từ 

ngày 04/10/2021. 

6. Học phí: Năm học 2021 - 2022, mức học phí đối với sinh viên CTĐT Tâm lý học 

CLC tương đương 1.170.000đ/tháng. 

7. Chính sách ưu tiên đối với sinh viên CTĐT CLC 

Ngoài những quyền lợi chung của sinh viên hệ đào tạo chính quy, sinh viên các 

CTĐT CLC còn được hưởng các quyền lợi sau: 

- Được các nhà khoa học đầu ngành, các giáo sư, giảng viên có trình độ cao, có uy 

tín chuyên môn cao trực tiếp giảng dạy, hướng dẫn nghiên cứu khoa học. 

- Được ưu tiên sử dụng các tài liệu học tập, các phương tiện, trang thiết bị kĩ thuật, 

thư viện, hệ thống internet phục vụ cho học tập và nghiên cứu khoa học. 

- Được ưu tiên sắp xếp chỗ ở trong kí túc xá từ năm học thứ hai.  

- Được cấp học bổng khuyến khích học tập cao gấp 1.3 đến 1.5 lần so với sinh viên 

CTĐT chuẩn và ưu tiên nhận học bổng tài trợ của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài 

nước. 

- Được ưu tiên xét chọn đi học ở nước ngoài theo chỉ tiêu của Nhà nước hoặc theo 

các chương trình hợp tác quốc tế phù hợp với mục tiêu đào tạo cử nhân chất lượng cao của 

ĐHQGHN và của Nhà trường. 

- Sinh viên các CTĐT CLC được học CTĐT thứ 2 các ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn 

ngữ Hàn, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Trung Quốc của Trường ĐH Ngoại ngữ. 

Trân trọng thông báo. 

 KT. HIỆU TRƯỞNG 

Nơi nhận: PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
- Ban Giám hiệu (để b/c); 

- Thủ trưởng các đơn vị (để T/H); 

- Lưu ĐT, HC-TH. (Đã ký) 

 

 

 PGS.TS Lại Quốc Khánh 

https://forms.gle/gwZMU6rwT9w119QB7

