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THÔNG BÁO 
Tuyên sinh Cao hÍe n�m 2020 (dot 1) 

- Can ct Thôong te só 15/2014/TT-BGDÐT ngày 15/5/2014 cia BÙ Giáo ducvà 

Dào tao ve viÇc ban hành Quy chê dào t¡o trinh d6 Thac si; 
C�n c quyét dinh só 184/0Ð-DHSPTDTTHN ngày 07/5/2018 cia HiÇu truong 

truong Dai hoc su pham Thé duc thÃ thao Hà NÙi ve viÇc ban hành quy dinh vê dào tao 

trinh do thac s 
Truong Dai hÍc Su ph¡m ThÃ dåc thê thao Hà NÙi thông báo tuyên sinh cao hÍc 

n�m 2020 ( dot 1) theo các �iêu kiÇn nhu sau: 

1. Ngành �ào t¡o: Giáo dåc hÍc - M� sô: 8140101 

2. Chi tieu và phurong théc tuyên sinh 

2.1. Chi tiêu tuyên sinh: 72 

2.2. Phuong théc tuyén sinh: Thi tuyên 

3. Dieu kiÇn dy thi: DAIH= 
THE D 

3.1. Ve vän bàng: 
Thí sinh cân thôa m�n mÙt trong các diêu kiÇn sau �ây: 

- Tôt nghiÇp �ai hoc Su pham Thê dåc thêthao, Dai hÍc Thé duc thê thao. 
- Có bang tôt nghiÇp �¡i hÍc ngành �úng hoãc phù hãp vÛi ngành ��ng ký du thi. 

Có bàng tót nghiÇp �ai hÍc ngành gân, ngành khác vÛi ngånh �äng ký då thi, phåi 

hoc bô sung kiên thúc truóc khi då thi. Thç truong co sß �ào t¡o quyêt dËnh nÙi dung 

kiên thúc hÍc bô sung cho tëng dôi tuong du thi. 

3.2. Ve súc khoe: Có �ú séc khôe �ê hÍc tâp. 
3.3. Ve h so: NÙp hô so �ây �ü, �úng thÝi h¡n theo quy �Ënh cça TruÝng D�i hÍc 

Su pham Thê duc thê thao Hà NÙi. 

4. Noi dung thi tuyén: 

4.1. Các môn thi tuyên sinh: 
- Môn 1: Lý lun và Phuong pháp Giáo dåc th¿ chât (môn chù chot) 

- Môn 2: Sinh lý ThÃ dåc thê thao 
- Môn Ngo¡i ngï: Tiêng Anh (Trinh dÙ A2 theo khung châu Au) 

4.2. Mien thi môn ngogi ngt cho các trudng høp sau: 

a) Có b�ng tôt nghiÇp d¡i hÍc, th¡c sï, tiên sï duçc �ào t¡o toàn thÝi gian ß nuóc 

ngoài, dugc ca quan có thâm quyên công nhn v�n bäng theo quy dinh hiÇn hành; 



b) Có bäng tôt nghiÇp d¡i hÍc ngành ngôn ngï nuóe ngoài; 
c) Có chúng chi trinh �Ù ngo¡i ngt �¡t bc 3/6 tro lên theo khung n�ng luc ngo¡i 

ngr 6 bâc dùng cho ViÇt Nam ho�c tuong tuong trong thÝi h¡n 02 näm tir ngày cap 

chúng chi �ên ngày �ang ký då thi, duãc cáp bÛi mÙt co sß �uãc BÙ GD&ÐT cho phép 

hoãc công nhn. 
5. Dôi tugng và chính sách uru tiên: 

5.1. Dôi tugng eu tiên: 

a) Nguoi có thÝi gian công tác lien tåc tit 2 näm trß lên (túinh dên ngày hét h¡n nÙp 
hò so d�ng ký dy thi) ta¡i các �Ëa phuong dugc quy dinh là Khu vye 1 trong Quy chê 

tuyén sinh dai hÍc, cao dang hÇ chính quy hiÇn hành. Trong truòng hop này, thí sinh phar 

có quyét dinh tiép nhn công tác hoc �iÁèu �Ùng, biêt phái công tác cùa co quan, to chirc 

có thâm quyên; 
b) Thuong binh, ngurÝi huöng chính sách nhu thuong binh;, 

c) Con liet s+ 

d) Anh hùng luc luong vk trang, anh hùng lao dÙng; 
d) Nguoi daân tÙc thiÃu sÑ có hÙ kh§u thuong trú tiù 2 n�m tro lên ß dia phurong 

duoc quy dËnh t¡i �iêm a, Khoân này; 
) Con de cça ngrÝi ho¡t dÙng kháng chiên bj nhiêm chât �Ùc hoá h0c, dugc Uýy 

ban nhân dan câp tinh công nhn bË dË d¡ng, dË tât, suy giäm khà näng tu luc trong sinh 

hoat, hÍc tâp do hu quà cça chât dÙc hoá hoc. 

5.2. Chinh sách ru tiên: 

a) Nguroi dy thi thuÙc �ói tuong ru tiên duoc cÙng vào k¿t quà thi muÝi �iém cho uôNG 

môn ngoai ngt (thang diêm 100) nêu không thuÙc diÇn dugc miên thi ngoai ngï theo quyE TH 
dinh cça Quy chê dào t¡o trinh dÙ Thac si hiÇn hành. 

b) Nguoi du thi thuÙc d�ôi tuong ru tiên �ugc cÙng mÙt �iêm (thang �iem 10) cho A NOI 

môn chù chôt. 
c)Nguoi thuÙc nhiÁu �ôi tuong uu tiên chi duge huöng chê �Ù uru tiên cça mÙt �ôi 

tugng. 
6. Hinh thrc �ào t¡o: Tp trung 2 n�m 

7. Ho so dy thi tuyên sinh: 
Don xin dy thi tuyên sinh Cao hÍc n�m 2020 (theo mâu cça truòng �ai hoc su 

pham The dåc the thao Hà NÙi). 

Phiêu däng ký då thi có xác nhn cùa Thù truóng co quan hoãc chinh quyên dja 

phuong (theo mâu cça truÝng D¡i hÍc su ph¡m Thê dåc thê thao Hà NÙi). 

- Công v�n/Quyêt dËnh cù di då thi cça Thù truong co quan (không yêu câu �ôi vÛi 

thi sinh ty do) 
- Bän sao công chéng bäng tôt nghiÇp �¡i hÍc và b£ng di¿m �¡i hÍc. 

- Giáy chúung nhn dü séc kho� dê hÍc tp cça mÙt bênh viÇn da khoa cp 

huyên/quán trö lên vói thöi han không quá 06 tháng kê tù ngày ký chéng nhn. 

- Ban sao công chúng các giày tÝ hop pháp ve �ôi trong uru tiên (nÃu có). 



- Bån sao chúng chi bô sung kiên thúc (nêu có). 
- Hai ånh cö 4xó và 02 phong bi có dán tem và ghi rô �Ëa chi liên hÇ. 

Nhà truong phát hành hÓ so mi�n phí qua Websit cça truong �ai hÍc Su phanm 

TDTT Hà NÙi (Thi sinh có the tài hò so theo dia chi: www.dhspttthanoi.edu.vnl thong 

tin dào t¡o sau dai hoc/ hô so tuyên sinh cao hoe n�m 2020) 
8. Thoi gian nhn hô so, hÍc bô sung kién théc, ôn tp và thi tuyên: 

8.1. Thoi gian nhn hô so: 
-Tu ngày ra thông báo �ên ngày 23/8/2020 (Riêng dói vói nhing thí sinh phdi hoc 

bo sung kién thvc nop hô so truóc ngày 12/6/2020) 
-Hô so däng ký då thi có thê nÙp truc tiêp ho·c gëi qua �uong bru diÇn theo dja 

chi: Khoa Dào tgo Sau dai hoc, Truong �ai hoc Su pham TDTT Hà NÙi, x� Phung Chau, 

huyên Chuong My, TP Hà NÙi. DiÇn thoai: 02432939050 

8.2. Thoi gian hge bo sung kiên thiic và ôn tp: 
- Thoi gian hÍc bô sung kiên théc të 15/6 - 16/8/2020 (có kê hoach cu thê duoc 

�ang trên Websit www.dhsptdtthanoi.edu.vn cça nhà truÒng) 

Thoi gian ôn tp kiên théc të ngày 24/8/2020 dên ngày 12/9/2020 

8.3. Thoi gian thi tuyên: Du kiên vào các ngày 19-20/9/2020 (Ke ho¡ch thi tuyên 

cu thé Nhà truong së cóthông báo sau). 

8.4. Dja diêm thi tuyên: Truòng �¡i hÍc Su ph¡m Thê duc thê thao Hà NÙi. 

9. Lê phí ��ng ky dyr thi: 

330.000d/thí sinh - Lê phí ��ng ký du thi và thi 

- Lê phí hÍc bô sung kiên thúc 
10. Hoc phí �ào t¡o: 7.200.000 dông/ HÍc viên/hÍc ky x 4 hÍc ky 

Mpi chi tié xin liên hÇ: Khoa dào t¡o Sau d¡i hoc Trurong �¡i hoc Su pham 
TDTT Hà Noi, Xa Phång Châu, Huyên Chuong Mg, Thành phó Hà NÙi, �iÇn tho¡io 
02432939050 - Websit: www.dhsptdtthanoi.edu.vn 

:200.000 d/tín chi 

Noi nhan: HIEU TRUÖNG 
Ban Giám hiÇu (�ë b/c) 
- PTCNS&TT (dé ��ng t£i Websit) 

-Các don vj có liên quan 
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