
TUẦN ĐẦU CỦA KHÓA HỌC

Chúng tôi vui mừng được gửi thư 

này tới bạn cùng với giấy mời bạn 

nhập học của thầy Hiệu trưởng 

Trường Đại học Khoa học Xã hội và 

Nhân văn.

Tuần đầu khóa học của những 

tân sinh viên luôn đầy ắp thú vị và

cả những bất ngờ không nhỏ nên 

cùng với với sự phấn khởi sẽ có cả

những lo lắng nhất định.

Chúng tôi chia 

sẻ với bạn cảm 

xúc ấy và sẵn 

sàng đồng hành 

cùng bạn trong 

ngày đầu tiên 

này. 

Nếu cần giúp đỡ hãy:

- Gọi điện 04.38585237    

04.35575892 

- Gửi email đến địa chỉ

phongdaotao@sv.ussh.edu.vn

- Gặp cán bộ phòng Đào tạo tại

phòng 604, nhà E

Dưới đây là lịch trình tuần đầu 

khóa học của bạn

- Ngày 03/09/2014: Nhập học. Nếu 

bạn nhập học muộn hơn thì những 

việc tiếp theo bạn phải chờ hướng 

dẫn bổ sung của Trường.

- Từ ngày 05/09 đến 07/09/2014:

Bạn sẽ có 1 ngày tham gia lớp học 

chính trị dành cho tân sinh viên, 1 

buổi đi thăm quan phòng truyền 

thống, 1 buổi kiểm tra tiếng Anh để

xếp lớp học phù hợp với trình độ. Chi 

tiết thời gian, địa điểm của 3 ngày 

này, bạn sẽ được nhận vào ngày 

nhập học hoặc bạn xem trước tại 

website của Trường. 

- Ngày 08/09/2014: Bắt đầu học 

chuyên môn. Bạn sẽ nhận thời khóa 

biểu của 

mình trong 

ngày nhập 

học. Hãy cố

gắng thu xếp 

chỗ ở trước 

ngày này để

bạn yên tâm 

học tập.

Cơ hội học tập mới của bạn

Bạn có cơ hội thi tuyển vào chương 

trình đào tạo (CTĐT) đạt chuẩn quốc 

tế ngành Ngôn ngữ học và thi tuyển 

vào CTĐT chất lượng cao của các 

ngành Khoa học quản lý, Lịch sử, 

Tâm lý học, Triết học, Văn học. 

Ngoài ra, bạn còn có thể đăng ký dự

tuyển lớp Pháp ngữ ngành Tâm lý 

học lâm sàng.

Thông tin về việc tuyển sinh các 

CTĐT trên có ở trang sau thư này.

PHÒNG ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN, HÀ NỘI

THƯ GỬI SINH VIÊN KHÓA 2014

VÌ SAO BẠN NÊN DỰ TUYỂN
VÀO CÁC CHƯƠNG TRÌNH 
ĐÀO TẠO CHUẨN QUỐC TẾ, 
CHẤT LƯỢNG CAO?

1. Là chương trình đào tạo do các 

giảng viên hàng đầu của trường, 

của ngành giảng dạy.

2. Sinh viên học các chương trình 

đào tạo này được ưu tiên cao hơn 

sinh viên chương trình đào tạo 

chuẩn thông thường về điều kiện 

học tập và học bổng. Riêng sinh 

viên chương trình đào tạo đạt 

chuẩn quốc tế có 1 năm học đầu 

khóa được tập trung học Tiếng 

Anh tại Trường Đại học Ngoại ngữ.

3. Sinh viên tốt nghiệp các chương 

trình đào tạo này được ưu tiên khi 

xét chuyển tiếp học cao học, 

nghiên cứu sinh và được nhiều 

thuận lợi trong khi tìm việc làm.

4. Học phí tính theo tháng đối với 

chương trình đào tạo chất lượng 

cao là 650.000đ/tháng, đạt chuẩn 

quốc tế là 700.000đ/tháng còn đối 

với chương trình đào tạo chuẩn 

thông thường là 550.000đ/tháng.

PHÒNG ĐÀO TẠO CHÚC MỪNG BẠN 

ĐÃ CHÍNH THỨC TRỞ THÀNH SINH 

VIÊN KHÓA 2014 CỦA TRƯỜNG ĐẠI 

HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN –

NGÔI TRƯỜNG HÀNG ĐẦU CỦA CẢ

NƯỚC TRONG ĐÀO TẠO VỀ CÁC LĨNH 

VỰC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN.



NHỮNG ĐIỀU TÂN SINH VIÊN KHÓA 2014 CẦN BIẾT
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. TUYỂN SINH CTĐT ĐẠT CHUẨN QUỐC TẾ VÀ CÁC 
CTĐT CHẤT LƯỢNG CAO (CLC)

Đối tượng tuyển sinh
- Điều kiện cần: Sinh viên đã nhập học vào ĐHQG Hà Nội và 
đủ điểm trúng tuyển (gồm cả điểm ưu tiên) vào ngành đăng 
ký dự thi. 

- Điều kiện đủ:
+ Với CTĐT đạt chuẩn quốc tế: Đạt từ 20 điểm trở lên 
(không tính điểm ưu tiên) tại kỳ thi 3 chung.

+ Với CTĐT CLC: Đạt từ 19 điểm trở lên (không tính điểm ưu 
tiên) tại kỳ thi 3 chung.

Phương thức tuyển sinh
Sinh viên dự thi được xét trúng tuyển theo tổng điểm xét 
tuyển từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu. Tổng điểm xét 
tuyển tối đa là 100 điểm được phân bổ cho từng tiêu chí xét 
tuyển như sau: 

TT Tiêu chí xét tuyển Điểm
tối đa

1. Điểm thi đánh giá năng lực (sinh viên diện 
tuyển thẳng không phải thi)

42

2. Kết quả thi đại học theo kỳ thi ba chung do Bộ
GD&ĐT tổ chức

38

3. Kết quả học tập ở trung học phổ thông 10

4. Xếp hạng tốt nghiệp trung học phổ thông 5

5. Thành tích học tập, nghiên cứu và thành tích 
khác (giải thưởng HS giỏi, giải thưởng VHTT, 
hoạt động XH …)

5

6 Điểm thi môn ngoại ngữ (Tiếng Anh với CTĐT 
đạt chuẩn quốc tế; Tiếng Anh và tiếng Pháp 
với CTĐT CLC)

Đạt

Dạng thức đề thi đánh giá năng lực (ĐGNL) và thi 
ngoại ngữ
Thi ĐGNL: 
- Hình thức thi: Trắc nghiệm. 

- Dạng thức đề thi được ban hành tại Quyết định số
1819/QĐ-ĐHQGHN ngày 02/6/2014 của ĐHQG Hà Nội. 

Thi ngoại ngữ: 
+ Đối với CTĐT đạt chuẩn quốc tế do ĐHQGHN tổ chức. 
Dạng thức bài thi theo Thông báo số 722/TB-ĐHNN, ngày 
28/07/2014.

+ Đối với CTĐT CLC do Trường ĐHKHXH&NV tổ chức. Thông 
báo chi tiết khi SV đăng ký dự thi. 

Lịch trình tuyển sinh
- Đăng ký dự thi: Hạn cuối là 17h, 05/09/2014

- Dự thi:

+ ĐGNL: 07h30, 10/09/2014

+ Ngoại ngữ: 14h00, 10/09/2014

(địa điểm thi sẽ thông báo khi nộp hồ sơ ĐKDT)
- Công bố kết quả: 19/09/2014

Tư vấn tuyển sinh: 
- Trực tuyến tại website Trường ĐHKHXH&NV
Vào 09h, thứ 6, ngày 29/08/2014

- Trực tiếp tại tầng 5, nhà H, Trường ĐHKHXH&NV
Vào 14h, thứ 5, ngày 04/09/2014

Hồ sơ đăng ký dự thi:
- Đơn đăng ký dự thi (điền vào mẫu tại P. Đào tạo ngay khi 
nộp hồ sơ)

- Bản sao giấy triệu tập TS trúng tuyển ĐH năm 2014 

- Bản sao có công chứng giấy chứng nhận các thành tích học 
tập và các hoạt động khác

- 02 ảnh 3 x 4cm (chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày 
nộp hồ sơ).

(nộp tại phòng Đào tạo, 604 nhà E, ĐHKHXH&NV)
Lệ phí tuyển sinh: 
Sinh viên không phải nộp lệ phí tuyển sinh

Ghi chú: 

1. Sinh viên dự thi vào CTĐT đạt chuẩn quốc tế, CLC nhưng 
không trúng tuyển vẫn tiếp tục theo học ngành sinh viên đã 
trúng tuyển từ đầu.

2. Sinh viên dự thi vào CTĐT CLC chỉ học ngoại ngữ là tiếng 
Pháp khi có đủ số lượng sinh viên. Nếu không đủ thì sinh 
viên chuyển sang học Tiếng Anh. 

2. TUYỂN SINH LỚP PHÁP NGỮ CHUYÊN NGÀNH TÂM 
LÝ HỌC LÂM SÀNG

Ngành Tâm lý học có 4 chuyên ngành, trong đó có chuyên 
ngành Tâm lý học lâm sàng. Đây là chuyên ngành đào tạo 
được xây dựng và phát triển trên cơ sở sự tài trợ của Tổ
chức đại học Pháp ngữ (AUF) từ năm 2001. Sinh viên học 
chuyên ngành này học ngoại ngữ là tiếng Pháp và học một 
số môn chuyên môn bằng tiếng Pháp. 

Sinh viên lớp Pháp ngữ chuyên ngành Tâm lý học lâm sàng 
được xét cấp học bổng cùng mức với sinh viên CTĐT CLC 
nếu đáp ứng các tiêu chuẩn học tập. 

Đối tượng tuyển sinh: Sinh viên đủ điểm trúng tuyển vào 
ngành Tâm lý học (gồm cả điểm ưu tiên).

Phương thức tuyển sinh là xét tuyển theo điểm thi đại học 
từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu với sinh viên đạt yêu cầu 
kiểm tra năng lực ngoại ngữ (Tiếng Anh và Tiếng Pháp).

Lịch trình tuyển sinh như lịch trình tuyển sinh CTĐT đạt 
chuẩn quốc tế và CTĐT CLC.

Thông tin dành cho tân sinh viên khóa 2014

Về tuyển sinh các CTĐT đạt chuẩn quốc tế, CLC, lớp Pháp 
ngữ Tâm lý học lâm sàng và các nội dung khác được cập 
nhật tại các địa chỉ website sau đây:
- http://tuyensinh.ussh.edu.vn
- http://dt.ussh.edu.vn
- https://www.facebook.com/tuvantuyensinh.ussh




