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    1. Bước 1 (Sơ tuyển): Từng thành viên của Tiểu ban chuyên môn đánh giá năng lực 

học tập và nghiên cứu của thí sinh thông qua hồ sơ đăng ký xét tuyển cao học, kết quả 

học tập ở trình độ đại học; trình độ ngoại ngữ; thành tích nghiên cứu khoa học,  

giải thưởng các kỳ thi Olympic đã đạt được. 

    2. Bước 2 (Phỏng vấn): Các thành viên của Tiểu ban tiến hành phỏng vấn từng thí sinh. 

Các nội dung phỏng vấn bao gồm: kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiên cứu, kỹ năng 

sáng tạo, khả năng làm việc nhóm. Các thành viên của Tiểu ban cho điểm đánh giá  

thí sinh theo thang điểm 10 dựa vào các tiêu chí và thang điểm do Hiệu trưởng quy định. 

    3. Bước 3 (Tổng kết điểm đánh giá): Trưởng Tiểu ban chuyên môn tổng hợp kết quả 

đánh giá của các thành viên. Điểm đánh giá của Tiểu ban chuyên môn là điểm trung bình 

cộng của các thành viên và làm tròn đến 2 chữ số thập phân. 

    4. Bước 4 (Công bố danh sách thí sinh được xét trúng tuyển): Ban thư ký Hội đồng 

tuyển sinh kiểm tra hồ sơ do Trưởng ban chuyên môn nộp lại; lập danh sách các thí sinh 

có điểm trung bình phỏng vấn ≥ 5.0 theo thứ tự ưu tiên điểm từ cao xuống thấp theo  

từng ngành. Căn cứ chỉ tiêu được xét tuyển theo quy định, Ban thư ký Hội đồng  

tuyển sinh trình danh sách đề nghị trúng tuyển cho Hội đồng tuyển sinh xem xét và  

công nhận, xác định danh sách thí sinh trúng tuyển, trình Hiệu trưởng phê duyệt.  
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