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    Kính gửi: Trường Đại học Giáo dục 
 
 
 Đại học Quốc gia Hà Nội đã nhận được công văn số 212/ĐHGD-ĐT, ngày 

28/05/2012 của Trường Đại học Giáo dục đề nghị phê duyệt đối tượng dự thi đào tạo 

thạc sĩ chuyên ngành Quản lí giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) có ý 

kiến trả lời như sau: 

1. Cho phép Trường Đại học Giáo dục thực hiện thí điểm trong 3 năm (bắt đầu 

từ năm 2012 đến hết năm 2014) việc tuyển sinh đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản 

lí giáo dục với các điều kiện về văn bằng, bổ túc kiến thức và thâm niên công tác 

như sau: 

1.1. Điều kiện về văn bằng, bổ túc kiến thức 

- Có bằng đại học ngành Quản lí giáo dục hoặc phù hợp với ngành Quản lí 

giáo dục. 

- Có bằng đại học ngành gần với ngành Quản lí giáo dục được dự thi sau khi 

đã có chứng chỉ bổ túc kiến thức với chương trình gồm 6 môn (14 tín chỉ): 

 Giáo dục học đại cương 3 tín chỉ  

  Xã hội học giáo dục 2 tín chỉ 

 Hệ thống giáo dục quốc dân và bộ máy Quản lí giáo dục  2 tín chỉ  

 Nhập môn khoa học quản lí 3 tín chỉ 

 Tổ chức và quản lí cơ sở giáo dục và nhà trường 2 tín chỉ 

 Quản lí hành chính nhà nước và quản lí ngành GD&ĐT 2 tín chỉ 

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành khác được dự thi sau khi đã có chứng chỉ 

bổ túc kiến thức với chương trình gồm 10 môn (25 tín chỉ):  

 Tâm lí học  3 tín chỉ 

 Cơ sở văn hoá Việt Nam 2 tín chỉ 

 Lí luận dạy học 3 tín chỉ 

 Lịch sử giáo dục 3 tín chỉ 
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 Giáo dục học đại cương 3 tín chỉ  

  Xã hội học giáo dục 2 tín chỉ 

 Hệ thống giáo dục quốc dân và bộ máy Quản lí giáo dục  2 tín chỉ  

 Nhập môn khoa học quản lí  3 tín chỉ 

 Tổ chức và quản lí cơ sở giáo dục và nhà trường 2 tín chỉ 

 Quản lí hành chính nhà nước và quản lí ngành GD&ĐT 2 tín chỉ 

1.2. Điều kiện về thâm niên công tác 

- Đối tượng có bằng đại học ngành đúng, ngành phù hợp phải có ít nhất 1 năm 

kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.  

- Đối tượng có bằng đại học ngành gần và ngành khác phải có ít nhất 2 năm 

kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực giáo dục đào tạo tại một trong các vị trí công 

tác sau đây: hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường từ bậc học mầm non trở lên; 

trưởng khoa, phó trưởng khoa, tổ trưởng, tổ phó các tổ chuyên môn trong các 

trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trường phổ thông; cán bộ quản lí công tác 

Đoàn, Đảng, Công đoàn trong các cơ sở giáo dục đào tạo; lãnh đạo, cán bộ quản lí 

và chuyên viên làm công tác quản lí giáo dục của tổ chức chính trị, Bộ, cơ quan 

ngang Bộ, Uỷ ban nhân dân tỉnh quận/huyện, Sở/Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

Phòng/ Ban chức năng, giáo vụ của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên 

nghiệp. 

2. Trường Đại học Giáo dục có nhiệm vụ tổ chức tuyển sinh theo đúng các đối 

tượng nói trên, đồng thời có kế hoạch để theo dõi, phân loại, đánh giá từng loại đối 

tượng tuyển sinh trong quá trình đào tạo và báo cáo kết quả khi được ĐHQGHN 

yêu cầu. 

3. Sau khi kết thúc thời gian thí điểm, Trường Đại học Giáo dục tổ chức hội 

thảo đánh giá kết quả thực hiện công việc trên và báo cáo ĐHQGHN.  

 ĐHQGHN thông báo để đơn vị biết và triển khai thực hiện./. 

 
 
 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Giám đốc (để báo cáo); 
- Lưu: VT, ĐT, T5. 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

(đã ký) 
 
 

GS.TSKH. Vũ Minh Giang 
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