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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC 
 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 PHỤ LỤC 1 
 ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2017 

(Kèm theo công văn số 143/ĐHGD-ĐT ngày 09 /02/2017 của Trường Đại học Giáo dục) 
 

1. Thông tin chung về trường(Tính đến thời điểm xây dựng Đề án) 
1.1.Tên trường, sứ mệnh, địa chỉ các trụ sở (cơ sở và phân hiệu) và địa chỉ trang web 

Tên trường: Trường Đại học Giáo dục. 
Sứ mệnh: Trường Đại học Giáo dục phấn đấu trở thành cơ sở giáo dục đại học 

theo định hướng đại học nghiên cứu nhằm đào tạo đội ngũ giảng viên, giáo viên cho 
các bậc học; cán bộ quản lý giáo dục; cán bộ giáo dục và cán bộ nghiên cứu về khoa 
học giáo dục trên cơ sở liên kết với các chuyên gia, cơ sở giáo dục trong và ngoài nước 
đạt chuẩn khu vực, trong đó có bộ phận đạt chuẩn quốc tế. 

Địa chỉ: 144 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam. 
Điện thoại : (84-4) 37 547 969,   Fax  :  (84-4) 37 548 092. 
Website: http://www.education.vnu.edu.vn 
Email: education@vnu.edu.vn 
Trường Đại học Giáo dục được thành lập theo Quyết định số 441/QĐ-TTg ngày 

03/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở phát triển Khoa Sư phạm - Đại học 
Quốc gia Hà Nội (được thành lập từ năm 1999). Với vai trò là trường đại học thành 
viên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Nhà trường được giao nhiệm vụ thực hiện mô 
hình mới về đào tạo giáo viên trong một đại học đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao. 
Đồng thời, Trường Đại học Giáo dục có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lí 
giáo dục, cán bộ nghiên cứu khoa học giáo dục và chuyên gia trong một số lĩnh vực 
khoa học giáo dục mà Việt Nam đang cần như giáo dục hướng nghiệp, tâm lý học lâm 
sàng, sức khoẻ tâm thần, quản lí hệ thống đào tạo và việc làm v.v… 

Trường ĐHGD là cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trong đại học đa ngành, 
đa lĩnh vực, chất lượng cao về khoa học cơ bản. Trong lĩnh vực đào tạo giáo viên, 
Trường đã vận dụng triệt để lợi thế này thông qua mô hình đào tạo a + b (3 + 1). Trong 
mô hình này, khối kiến thức chung và khối kiến thức về khoa học cơ bản được tổ chức 
đào tạo tại các trường đại học thành viên (Trường ĐHKHTN, Trường 
ĐHKHXH&NV, Trường ĐHNN,…). Trường ĐHGD tổ chức đào tạo khối kiến thức 
khoa học giáo dục - sư phạm. Trường ĐHGD là đơn vị quản lý chương trình, quản lý 
sinh viên và cấp bằng tốt nghiệp, các trường đại học thành viên là đơn vị phối hợp đào 
tạo. 
1.2. Quy mô đào tạo  

Nhóm ngành Quy mô hiện tại 
 ĐH (GD chính quy) 
Nhóm ngành I 85 NCS; 746 CH; 1173 ĐH 
Nhóm ngành VII 08 NCS; 28 CH 
Tổng (ghi rõ cả số NCS, cao 

học, SV ĐH, CĐ) 
93 NCS; 774 CH; 1173 ĐH 
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1.3. Thông tin về tuyển sinh chính quy của 2 năm gần nhất 

1.3.1. Phương thức tuyển sinh của 2 năm gần nhất:  Xét tuyển theo kết quả thi ĐGNL 
do ĐHQGHN tổ chức. 
1.3.2. Điểm trúng tuyển của 2 năm gần nhất (nếu lấy từ kết quả của Kỳ thi THPT quốc 
gia) 

Nhóm ngành/ Ngành/ tổ 
hợp xét tuyển 

Năm tuyển sinh -2015 Năm tuyển sinh -2016 

Chỉ 
tiêu 

Số 
trúng 
tuyển 

Điểm 
trúng 
tuyển 

Chỉ 
tiêu 

Số 
trúng 
tuyển 

Điểm 
trúng 
tuyển 

Sư phạm Toán 
(Kết quả bài thi ĐGNL 
phần tự chọn KHTN) 

50 56 100 50 63 85 

Sư phạm Vật lý 
(Kết quả bài thi ĐGNL 
phần tự chọn KHTN) 

50 39 92 50 43 85 

Sư phạm Hóa học 
(Kết quả bài thi ĐGNL 
phần tự chọn KHTN) 

50 46 94 50 53 85 

Sư phạm Sinh học 
(Kết quả bài thi ĐGNL 
phần tự chọn KHTN) 

50 44 87 50 19 72 

Sư phạm Ngữ văn 
(Kết quả bài thi ĐGNL 
phần tự chọn KHXH) 

50 57 86 50 67 79 

Sư phạm Lịch sử 
(Kết quả bài thi ĐGNL 
phần tự chọn KHXH) 

50 38 77 50 37 70 

Tổng 300 280 X 300 282 X 
 

2. Các thông tin của năm tuyển sinh 
2.1. Đối tượng tuyển sinh 
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo 

dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp. Người tốt nghiệp trung cấp nhưng 
chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn 
hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ GDĐT. 

- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành để trở thành giáo viên.  
2.2. Phạm vi tuyển sinh: Trong cả nước. 
2.3. Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển) 
Các phương thức xét tuyển như sau:  
- Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả tổ hợp các môn thi THPT Quốc gia. 
- Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi ĐGNL. 
- Phương thức xét tuyển dựa trên chứng chỉ quốc tế A-level của Trung tâm 

Khảo thí Đại học Cambridge, Anh. 
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2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo ngành/ nhóm ngành, theo từng phương 
thức tuyển sinh và trình độ đào tạo 

 
STT Ngành học Chỉ tiêu Ghi chú 

1 Sư phạm Toán 60 Chỉ tiêu theo phương thức tuyển sinh: 
- Xét tuyển dựa trên kết quả tổ hợp các môn thi 
THPT Quốc gia không ít hơn 95% tổng chỉ tiêu. 
- Xét tuyển dựa trên kết quả thi ĐGNL không quá 
3% tổng chỉ tiêu. 
- Xét tuyển dựa trên chứng chỉ quốc tế A-level 
của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge, 
Anh không quá 2% tổng chỉ tiêu. 

2 Sư phạm Vật lý 50 

3 Sư phạm Hóa học 50 

4 Sư phạm Sinh học 40 

5 Sư phạm Ngữ Văn 60 

6 Sư phạm Lịch sử 40 

Tổng 300  
 
2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT 

 Điều kiện nhận ĐKXT đối với các phương thức tuyển sinh như sau:  
- Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả tổ hợp các môn thi THPT Quốc gia: 

Hội đồng tuyển sinh quyết định  điểm ngưỡng ĐKXT căn cứ trên điểm ngưỡng ĐKXT 
của Bộ GD&ĐT và của ĐHQGHN. 

- Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi ĐGNL: Điểm ĐGNL tối thiểu là 70 
và còn hạn sử dụng. 

- Phương thức xét tuyển dựa trên chứng chỉ quốc tế A-level của Trung tâm 
Khảo thí Đại học Cambridge, Anh: Điểm mỗi môn thi đạt từ 60/100 điểm (tương ứng 
điểm C, PUM range ≥ 60) trở lên. 

2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường: 
mã số trường, mã số ngành, tổ hợp xét tuyển và quy định chênh lệch điểm xét tuyển 
giữa các tổ hợp; các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển... 

 

T
T 

Mã 
trường 

Ngành 
học 

Mã 
ngành 

Tổ hợp môn thi/bài thi 
THPT Quốc gia 

Bài thi 
ĐGNL 

Chứng 
chỉ A-
level 

Quy định 
trong xét 

tuyển 

1 

QHS 

Sư 
phạm 
Toán 

521402
09 

- Toán*, Vật lý, Hóa học (A00) 
- Toán*, KHTN, Ngoại ngữ 

(D90-D95) 
- Toán*, KHTN, Ngữ văn (A16) 

Kết quả 
bài thi 
ĐGNL 
(phần tự 
chọn 
KHTN) 

Chứng 
chỉ A-
Level 
của tổ 
hợp kết 
quả 3 
môn thi  
tương 
ứng với 
tổ hợp 
môn thi 
THPT 

- Xét tuyển 
theo Quy 
chế tuyển 
sinh của Bộ 
GD&ĐT và 
hướng dẫn 
của 
ĐHQGHN. 
- Đối với 
các thí sinh 
bằng điểm 

2 
Sư 
phạm 
Vật lý 

521402
11 

- Toán, Vật lý*, Hóa học (A00) 
- Toán, Vật lý*, Ngoại ngữ  

(A01, D26-D30) 
- Toán, Vật lý*, Ngữ văn (C01) 
 

3 
Sư 
phạm 
Hóa 

521402
12 

- Toán, Vật lý, Hóa học*(A00) 
- Toán, Hóa học*, Ngoại ngữ 

(D07, D21-D25) 
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T
T 

Mã 
trường 

Ngành 
học 

Mã 
ngành 

Tổ hợp môn thi/bài thi 
THPT Quốc gia 

Bài thi 
ĐGNL 

Chứng 
chỉ A-
level 

Quy định 
trong xét 

tuyển 
học - Toán, Hóa học*, Ngữ văn 

(C02) 
Quốc 
gia của 
ngành 
học. 

xét tuyển ở 
cuối danh 
sách thì xét 
trúng tuyển 
theo các 
điều kiện 
phụ sau 
đây: 

+ Ưu tiên 
theo nguyện 
vọng. 
+ Điểm 
môn chính 
trong tổ hợp 
môn thi/bài 
thi (là môn 
thi/bài thi 
có gắn dấu 
*). 
+ Tổng 
điểm thi tốt 
nghiệp 
THPT.  

4 

Sư 
phạm 
Sinh 
học 

521402
13 

- Toán, Hóa học, Sinh học* 
(B00) 
- Toán, Sinh học*, Ngoại ngữ 

(D08, D31-D35) 
- Toán, Sinh học*, Ngữ văn 

(B03) 

5 

Sư 
phạm 
Ngữ 
Văn 

521402
17 

- Ngữ văn*, Lịch sử, Địa lý 
(C00) 
- Toán, Ngữ văn*, Ngoại ngữ 

(D01-D06) 
- Ngữ văn*, KHXH, Ngoại ngữ 

(D78-D83) 
- Toán, Ngữ văn*, GDCD 

(C14) 
 

Kết quả 
bài thi 
ĐGNL 
(phần 
tự chọn 
KHXH) 

6 

Sư 
phạm 
Lịch 
sử 

521402
18 

- Ngữ văn, Lịch sử*, Địa lý 
(C00) 
- Ngữ văn, Lịch sử*, GDCD 

(C19) 
- Toán học, Lịch sử*, Ngữ văn 

(C03) 
- Ngữ văn, Lịch sử*, Ngoại ngữ 

(D14, D61-D65) 
* Môn thi/bài thi chính (có gắn dấu *) được nhân hệ số 2 khi xét tuyển. 

2.7. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; hình thức nhận ĐKXT/thi tuyển; các điều 
kiện xét tuyển/ thi tuyển, tổ hợp môn thi/ bài thi đối từng ngành đào tạo... 

Thời gian, hình thức nhận ĐKXT đối với từng phương thức tuyển sinh như sau: 
a) Xét tuyển đợt 1 
- Phương thức xét tuyển dựa trên tổ hợp các môn thi THPT Quốc gia: 
+ Thí sinh nộp phiếu ĐKXT cùng với hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia theo 

quy định của sở GDĐT kèm theo lệ phí ĐKXT. 
+ Sau khi có kết quả thi THPT quốc gia, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng 

ĐKXT 01 lần duy nhất trong thời hạn quy định bằng phương thức trực tuyến trên 
Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT từ ngày 15/7 đến 17h00 ngày 21/7/2017 
(nếu số nguyện vọng không tăng hơn so với khi đăng kí ban đầu) hoặc gửi Phiếu điều 
chỉnh nguyện vọng ĐKXT trực tiếp tại HĐTS từ ngày 15/7 đến 17h00 ngày 23/7/2017. 

+ HĐTS công bố kết quả trúng tuyển trên trang thông tin điện tử của Trường 
ĐHGD và trên phương tiện thông tin đại chúng khác trước 17h00 ngày 01/8/2017. 

+ Thí sinh xác nhận nhập học vào trường bằng hình thức trực tuyến tại địa chỉ: 
tuyensinh.vnu.edu.vn hoặc education.vnu.edu.vn trong khoảng thời gian từ ngày 
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02/8/2017 đến trước 17h00 ngày 07/8/2017 đồng thời gửi Giấy chứng nhận kết quả 
thi (bản gốc) tới trường/khoa bằng thư chuyển phát nhanh (tính theo dấu bưu điện). 

- Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi ĐGNL hoặc Xét tuyển dựa trên 
chứng chỉ quốc tế A-level của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge, Anh:  

+ Thí sinh hoàn thiện phiếu ĐKXT và gửi trực tiếp hoặc thư chuyển phát nhanh 
tới HĐTS trước ngày 22/7/2017. 

+ HĐTS công bố kết quả xét tuyển và danh sách trúng tuyển trên website của 
Trường ĐHGD trước ngày 29/7/2017. 

+ Thí sinh kiểm tra danh sách trúng tuyển trên website của Trường ĐHGD và 
gửi Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia đến đến HĐTS từ ngày 01/8/2017 đến 
ngày 07/8/2017 bằng thư chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tiếp tại Trường ĐHGD để 
xác nhận nhập học. 

HĐTS gửi Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển vào Trường cho thí sinh trước 
ngày 12/8/2017. 

Thời gian nhập học đợt 1: từ ngày 15/8/2017 đến ngày 21/8/2017; 

b) Xét tuyển bổ sung 
+ Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh của trường và số thí sinh trúng tuyển đã xác nhận 

nhập học tại trường sau xét tuyển đợt 1, HĐTS xem xét, quyết định các nội dung xét 
tuyển bổ sung trước ngày 13/8/2017. 

+ Thí sinh chưa trúng tuyển hay đã trúng tuyển nhưng chưa xác nhận nhập học 
vào bất cứ trường đại học nào có thể thực hiện ĐKXT bổ sung trực tuyến hoặc theo 
phương thức khác do HĐTS quy định; 

+ Trong các đợt xét tuyển bổ sung, thí sinh thực hiện ĐKXT và nộp lệ phí theo 
quy định tại HĐTS. 

+ Kết thúc mỗi đợt xét tuyển, HĐTS công bố trên trang thông tin điện tử của 
Trường ĐHGD và trên phương tiện thông tin đại chúng về điểm trúng tuyển, danh 
sách thí sinh trúng tuyển và gửi Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển vào Trường cho thí 
sinh; 

+ HĐTS cập nhật danh sách thí sinh xác nhận nhập học lên Cổng thông tin tuyển 
sinh của Bộ GD&ĐT, phần mềm của ĐHQGHN sau khi kết thúc mỗi đợt xét tuyển. 

+ Thời gian nhập học đợt bổ sung: từ ngày 22/8/2017 đến ngày 10/9/2017; 

c)  Ưu tiên trong xét tuyển 
Quy định về đối tượng và khu vực được hưởng ưu tiên trong tuyển sinh thực 

hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo. 
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- Khung điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực (cộng vào tổng điểm các môn 
thi THPT Quốc gia): Mức chênh lệch điểm giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 
điểm (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 điểm (nửa điểm). 

- Khung điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực (cộng vào kết quả bài thi  
ĐGNL): Mức chênh lệch điểm giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 5,0 điểm (năm 
điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 2,5 điểm (hai điểm rưỡi). 

2.8. Chính sách ưu tiên: Xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển;... 
Thí sinh được xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng nộp hồ sơ 

trước ngày 20/5/2017. 
a) Xét tuyển thẳng 

- Đối tượng: Xét tuyển thẳng đối với thí sinh thuộc một trong hai đối tượng sau: 
+ Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong 

đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kĩ thuật quốc tế đã tốt nghiệp THPT được tuyển 
thẳng vào ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi của thí sinh. 

+ Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh 
đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, đã tốt nghiệp 
THPT, được tuyển thẳng vào ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi. 

- Danh mục các ngành đào tạo đại học thí sinh đăng ký học theo môn đoạt giải 
học sinh giỏi: 

TT 
Tên môn thi  
học sinh giỏi Tên ngành đào tạo Mã ngành 

1 Toán học Sư phạm Toán học 52140209 

2 Vật lý Sư phạm Vật lý 52140211 

3 Hóa học Sư phạm Hóa học 52140212 

4 Sinh học Sư phạm Sinh học 52140213 

5 Ngữ văn Sư phạm Ngữ Văn 52140217 

6 Lịch sử Sư phạm Lịch sử 52140218 

Đối với thí sinh đạt giải cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế; cuộc thi khoa học, kỹ 
thuật quốc gia: Căn cứ vào kết quả dự án, đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật của thí sinh 
đoạt giải, HĐTS xem xét tuyển thẳng vào ngành phù hợp với kết quả dự án hoặc đề tài mà 
thí sinh đạt giải. 

b) Ưu tiên xét tuyển  

  Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT; Thí 
sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kĩ thuật cấp quốc gia và tốt nghiệp 
THPT năm 2017, tham dự kỳ thi ĐGNL do ĐHQGHN tổ chức, không dùng quyền 
tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và có kết quả bài thi ĐGNL đáp 
ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do ĐHQGHN quy định. 
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c) Xét tuyển thẳng và xét tuyển đối với học sinh THPT chuyên 
-  Học sinh THPT chuyên thuộc ĐHQGHN được xét tuyển thẳng và xét tuyển 

vào các ngành đào tạo của Trường ĐHGD phải tốt nghiệp THPT, có hạnh kiểm 3 năm 
học THPT đạt loại Tốt và đáp ứng một trong các tiêu chí sau: 

+ Là thành viên chính thức đội tuyển dự kỳ thi Olympic hoặc các cuộc thi sáng 
tạo, triển lãm khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế; 

+ Đạt giải chính thức trong kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN; 
+ Đạt giải chính thức trong kỳ thi Olympic chuyên Khoa học tự nhiên bậc 

THPT được tổ chức hàng năm; 

+ Đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp tỉnh; 
+ Là thành viên chính thức của đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi 

quốc gia hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc gia; 
+ Đạt danh hiệu học sinh giỏi từng năm học trong cả 3 năm THPT chuyên và có 

tổng điểm 4 môn thi tốt nghiệp THPT đạt tối thiểu 32,0 điểm trong đó không có điểm 
môn thi tốt nghiệp THPT dưới 6,0 điểm; 

- Học sinh một số trường THPT chuyên không thuộc ĐHQGHN được đăng ký 
xét tuyển thẳng và xét tuyển vào các ngành đào tạo của Trường ĐHGD nếu đáp ứng 
các yêu cầu như đối với học sinh THPT chuyên thuộc ĐHQGHN và phải đáp ứng các 
tiêu chí sau: 

+ Học sinh thuộc trường THPT chuyên có trong danh sách các trường THPT 
chuyên được ĐHQGHN dành chỉ tiêu tuyển thẳng. 

+ Học sinh có tên trong danh sách xếp theo thứ tự ưu tiên kèm theo hồ sơ và 
công văn của Hiệu trưởng trường THPT chuyên đề nghị Trường ĐHGD xét tuyển 
thẳng. 

- Danh mục các ngành đào tạo đại học thí sinh đăng ký học theo môn chuyên  

TT Tên môn chuyên  Tên ngành đào tạo Mã ngành 

1 Toán học, Vật lý, 
Hóa học 

Sư phạm Toán học 52140209 

2 Sư phạm Vật lý 52140211 

3 Toán học, Vật lý, 
Hóa học, Sinh học 

Sư phạm Hóa học 52140212 

4 Sư phạm Sinh học 52140213 

5 Ngữ văn, Lịch sử, 
Địa lý, Ngoại ngữ 

Sư phạm Ngữ Văn 52140217 

6 Sư phạm Lịch sử 52140218 
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d) Xét tuyển thẳng đối với thí sinh thuộc diện theo quy định tại Nghị định số 
30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ 

- Chỉ tiêu: Do Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh quyết định. 

- Nguyên tắc xét tuyển: Trường hợp thí sinh đăng ký nhiều hơn chỉ tiêu, 
Trường sẽ xét theo điểm trung bình chung các môn học năm lớp 12 và lấy từ điểm cao 
xuống thấp đến hết chỉ tiêu.  

Sau khi trúng tuyển nhập học, thí sinh phải học bổ sung kiến thức 1 năm và đạt 
các yêu cầu của Trường Đại học Giáo dục mới được vào học chính thức. 

e) Tiếp nhận học sinh dự bị đại học 
Trường Đại học Giáo dục dành 18 chỉ tiêu tiếp nhận học sinh dự bị đại học 

thuộc các Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương, Trường Phổ thông Vùng cao 
Việt Bắc, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn. 

2.9. Lệ phí xét tuyển 
Lệ phí nộp hồ sơ: theo quy định của ĐHQGHN. 

3. Thông tin về các Điều kiện đảm bảo chất lượng chính 
3.1.  Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu:  
 Đào tạo theo mô hình đào tạo a + b (3 + 1), sinh viên của Trường Đại học Giáo dục 
trong 3 năm đầu sẽ được học tập, nghiên cứu và thực hành tại các giảng đường, thư viện và 
phòng thí nghiệm của các Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Trường ĐH Khoa học Xã hội và 
Nhân văn và của ĐHQGHN. 

  Dưới đây chỉ thống kê cơ sở vật chất phục vụ đào tại và nghiên cứu dành cho các khối 
kiến thức chuyên ngành về khoa học giáo dục và nghiệp vụ sư phạm. 

3.1.1. Thống kê các phòng thực hành, phòng thí nghiệm và các trang thiết bị 
 

TT Tên Các trang thiết bị chính 

 Phòng thực hành thí nghiệm Lý, Hóa, Sinh (*) 

 
1 

Phòng 
thực hành 
thí nghiệm 
Lý 

Phòng thí nghiệm đầy đủ các trang thiết bị cần thiết để thực hành 
các kỹ năng dạy học thí nghiệm Vật lý bậc phổ thông. 

- Thiết bị Đo lường 
- Thiết bị Lắp ghép,  
- Tĩnh điện, 
- Pin nhiên liệu 
- Từ trường phổ thông 
- Mạch điện, bán dẫn, diot, transtor,  
- Mạch điện tử, quang điện, quang hình,  
- Bộ cảm biến và thiết bị xử lí dữ liệu…. 
- Thiết bị hỗ trợ quan sát các thí nghiệm 
- Thiết bị thí nghiệm chuyển động cơ học và va chạm 
- Đồng hồ đo thời gian hiện số 
- Thiết bị thí nghiệm theo chuyên đề Động lực học vật rắn 
- Thiết bị thí nghiệm theo chuyên đề Cơ học chất lưu 
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TT Tên Các trang thiết bị chính 

 Phòng thực hành thí nghiệm Lý, Hóa, Sinh (*) 

- Sóng âm 
- Phương trình trạng thái cho khí lý tưởng với Cobra 4 
- Thiết bị thí nghiệm theo chuyên đề: Lực Lo-ren-xơ 
- Bộ thí nghiệm lượng tử Plăng và hiệu ứng quang điện 
- Máy quang phổ dùng cách tử 
- Sự giao thoa của ánh sáng 
- Sự nhiễu xạ ánh sáng tại khe và trên biên 
- Sự phân cực của ánh sáng qua bản phần tư bước sóng 
- Dao động ký điện tử 
- Cầu kế 
- Đồng hồ đa năng để bàn 
- Bàn thí nghiệm trung tâm 
- Tủ hút phòng thí nghiệm 

... 
 
2 

Phòng 
thực hành 
thí nghiệm 
Hóa  

Phòng thí nghiệm đầy đủ các trang thiết bị cần thiết để thực hành 
các kỹ năng dạy học thí nghiệm Hóa học bậc phổ thông. 

- Bộ dụng cụ thí nghiệm hóa vô cơ phổ thông, 
- Bộ dụng cụ thí nghiệm sự chuẩn độ bằng phương pháp đo 

điện thế,  
- Bộ thí nghiệm xác định vận tốc dịch chuyển của ion,  
- Bộ thí nghiệm Đo độ dẫn của phản ứng xà phòng hóa este,  
- Bộ thí nghiệm xác định vận tốc dịch chuyển của ion,  
- Bộ thí nghiệm Đo độ dẫn của phản ứng xà phòng hóa este,  
- Bộ thí nghiệm Xác định khối lượng phân tử của chất lỏng, 
-  Bộ điện phân muối nóng chảy,  
- Máy điện phân nước, Cân kỹ thuật, Bếp cách cát,  
- Bộ chưng cất hồi lưu, Máy đo độ dẫn điện cầm tay,  
- Dụng cụ lọc, Máy ly tâm, 
- Thiết bị xử lí dữ liệu và hiển thị kết quả thí nghiệm,  
- Cảm biến nhiệt độ,  
- Cảm biến độ dẫn điện 
- Cảm biến pH, 
-  Cảm biến hiệu điện thế,  
- Cảm biến dòng điện 
- Cảm biến áp suất,  
- Cảm biến nồng độ  
- CO2, Máy lắc trộn 
- Máy nghiền mẫu,  
- Máy đo nhiệt lượng kế,  
- Quang phổ kế hấp thụ, Lò nung,  
- Bơm hút chân không 
- Bàn thí nghiệm trung tâm 

… 
3 Phòng 

thực hành 
thí nghiệm 
Sinh 

Phòng thí nghiệm đầy đủ các trang thiết bị cần thiết để thực hành 
các kỹ năng dạy học thí nghiệm Sinh học bậc phổ thông. 

- Kính hiển vi đơn mắt BMS D1-211,  
- Bình cổ hẹp 100 ml,  
- Kính hiển vi soi nổi LD PRO 40, 45°,  
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TT Tên Các trang thiết bị chính 

 Phòng thực hành thí nghiệm Lý, Hóa, Sinh (*) 

- Trắc vi kế, Huygens 10x,  
- Nồi khử trùng mini áp suất cao,  
- Dung cụ đo độ ẩm không khí,  
- Máy phá tế bào bằng siêu âm,  
- Thiết bị xử lý dữ liệu và hiển thị kết quả thí nghiệm,  
- Dụng cụ đo thể tích hô hấp ở người, Tủ cấy an toàn sinh học 

cấp II,  
- Máy ly tâm ống 200 µl tốc độ thấp để bàn 
- Máy ly tâm ống 2 ml tốc độ cao để bàn có làm lạnh,  
- Máy ly tâm lạnh,  
- Cân phân tích điện tử 
- Kính hiển vi Primotech,  
- Kính hiển vi soi nổi, 
- Bể điều nhiệt Polystat, Máy PCR 
- Hệ thống điện di ngang 
- Tủ sấy đối lưu cưỡng bức 
- Máy chụp ảnh phân tích và lưu giữ hình ảnh gel 
- Bàn thí nghiệm trung tâm 
- Tủ hút phòng thí nghiệm 

… 
 
(*) Ghi chú: Hoàn thiện trong Quý I/2017 
 
3.1.2. Thống kê phòng học  

 
TT Loại phòng Số lượng 
1 Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ Cơ sở vật chất dùng chung 

của ĐHQGHN  
2 Phòng học từ 100 – 200 chỗ 1 
3 Phòng học từ 50-100 chỗ 2 
4 Số phòng học dưới 50 chỗ 52 
5 Số phòng học đa phương tiện(thông 

minh) 
37 

 
3.1.3. Thống kê về học liệu (kể cả e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) trong thư viện 

 
TT Nhóm ngành đào tạo Số lượng 
1 Nhóm ngành I 4825 
2 Nhóm ngành VII 50 

 
3.2. Danh sách giảng viên cơ hữu 

Do đặc thù của mô hình đào tạo a + b, các môn học thuộc khối kiến thức chung và các 
môn học khoa học cơ bản tương ứng với ngành đào tạo do các giảng viên các trường đại học 
thành viên của ĐHQGHN đảm nhiệm. Danh sách dưới đây chỉ bao gồm giảng viên cơ hữu 
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của Trường Đại học Giáo dục giảng dạy các môn học liên quan đến khối kiến thức khoa học 
giáo dục và nghiệp vụ sư phạm.  

 
STT 

Thông tin chung về giảng viên Chức danh Bằng tốt nghiệp cao nhất 
Họ và tên 

 (Xếp theo nhóm 
ngành) 

Ngày 
tháng 

năm sinh 
Ngành đào tạo GS PGS ĐH ThS TS TSKH 

  Nhóm ngành I                 

1 Nguyễn T Ngọc Bích 29/09/1959 Chính sách về 
quản lý giáo dục         x   

2 Lê Thị Hoàng Hà 18/03/1977 Đo lường và 
Đánh giá       x     

3 Hoàng Thanh Tú 20/05/1972 
Lý luận và PP 
dạy học Lịch sử, 
Giáo dục học 

        x   

4 Nguyễn Hồng Kiên 09/09/1974 Giáo dục học       x     

5 Nguyễn Thị Anh Thư 08/12/1983 Giáo dục học       x     

6 Nguyễn Thị Bích Liên 25/07/1978 Giáo dục học         x   

7 Mai Quang Huy 31/08/1962 Giáo dục học và 
Quản lý giáo dục       x     

8 Trịnh Văn Minh 30/12/1956 
Lý luận dạy học 
ngôn ngữ, văn 
hóa 

  x     x   

9 Vũ Thị Thúy Hằng 18/03/1977 Lý luận và lịch 
sử giáo dục học         x   

10 Trần Anh Tuấn 09/03/1958 Lý luận và Lịch 
sử Sư phạm         x   

11 Đặng T Quỳnh Hương 15/10/1984 

Lý luận và 
Phương pháp 
dạy học Sinh 
học 

      x     

12 Nguyễn Thị Kim 
Thành 28/02/1959 Lý luận và PP 

dạy học Hóa học         x   

13 Vũ Thị Thu Hoài 26/06/1972 Lý luận và PP 
dạy học Hóa học         x   

14 Đoàn Nguyệt Linh 18/11/1980 Lý luận và PP 
dạy học Lịch sử        x    

15 Nguyễn Đức Khuông 08/10/1970 Lý luận và PP 
dạy học Ngữ văn         x   

16 Lê  Hải Anh 12/04/1972 Lý luận và PP 
dạy học Ngữ văn         x   

17 Bùi Thị Hường 09/06/1962 Lý luận và PP 
dạy học Toán       x     

18 Phạm Kim Chung 12/07/1970 Lý luận và PP 
dạy học Vật Lý         x   

19 Lê Thị Thu Hiền 15/12/1978 Lý luận và PP 
dạy học Vật lý         x   

20 Phạm Minh Diệu 27/10/1961 
Phương pháp 
dạy học Tiếng 
Việt 

  x     x   

21 Nguyễn Thị Ban 14/10/1963 Phương Pháp 
dạy học Tiếng         x   
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STT 

Thông tin chung về giảng viên Chức danh Bằng tốt nghiệp cao nhất 
Họ và tên 

 (Xếp theo nhóm 
ngành) 

Ngày 
tháng 

năm sinh 
Ngành đào tạo GS PGS ĐH ThS TS TSKH 

Việt 

22 Đào T Hoa Mai 17/09/1982 Phương Pháp 
Toán Sơ cấp       x     

23 Phạm Văn Thuần 22/07/1974 Quản lý Giáo 
dục   x     x   

24 Nguyễn Quang Tháp 17/09/1975 Quản lý Giáo 
dục         x   

25 Phạm Thị Thanh Hải 01/04/1972 Quản lý Giáo 
dục         x   

26 Nguyễn Trung Kiên 12/05/1979 Quản lý Giáo 
dục         x   

27 Dương Văn Thắng 19/08/1978 Quản lý Giáo 
dục         x   

28 Cấn Thị Thanh Hương 17/02/1974 Quản lý giáo dục         x   

29 Nguyễn Thanh Lý 26/07/1982 Quản lý giáo dục         x   

30 Hoàng Thu Hà 19/02/1971 Sư phạm Hóa 
học       x     

31 Nguyễn Thị Mỹ Lộc 01/02/1955 Tâm lý - Giáo 
dục x       x   

32 Lại Thị Yến Ngọc 07/02/1981 Tâm lý học Giáo 
dục       x     

33 Nguyễn Thị Hương 08/08/1972 Quản lý kinh tế         x   

34 Đỗ Thùy Linh 18/04/1991 Công nghệ sinh 
học       x     

35 Lại Phương Liên 22/11/1989 Di truyền học       x     

36 Nguyễn Bá Ngọc 16/03/1976 Địa lý Môi 
trường         x   

37 Nguyễn Hoàng Trang 11/11/1985 Hóa học         x   

38 Phạm Thị Kiều Duyên 05/08/1981 Hóa học vô cơ       x     

39 Vũ Minh Trang 12/01/1984 Hóa hữu cơ         x   

40 Lê Kim Long 15/03/1957 Hóa lý thuyết và 
Hóa lý   x     x   

41 Vũ Phương Liên 24/10/1982 

Hóa lý, Hóa lý 
thuyết, Tâm lý 
học thực hành 
hướng nghiệp 

      x     

42 Phạm Thị Kim Giang 27/03/1978 Hóa phân tích         x   

43 Nguyễn Hữu Chung 07/09/1968 Hóa phân tích         x   

44 Mai Văn Hưng 22/02/1960 Nhân chủng sinh 
học   x     x   

45 Lê Thị Phượng 16/02/1975 Sinh học         x   

46 Nguyễn Thị Thúy 
Quỳnh 23/08/1978 Sinh học phân tử 

thực vật         x   
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47 Nguyễn Đức Huy 03/11/1974 Toán giải tích         x   

48 Nguyễn Minh Tuấn 24/06/1960 Toán giải tích   x     x   

49 Lê Anh Vinh 29/07/1983 Toán học   x     x   

50 Nguyễn Nhụy 20/12/1950 Toán học   x     x   

51 Phạm Đức Hiệp 24/09/1984 Toán học         x   

52 Nguyễn Hữu Châu 07/12/1948 Toán học x       x   

53 Đặng Xuân Hải 05/10/1950 Vật lý   x     x   

54 Lê Thái Hưng 19/11/1982 Vật lý lý thuyết 
và Vật lý toán         x   

55 Nguyễn T Ngọc Mai 10/10/1983  Lịch sử       x     

56 Bùi Thị Bích Ngọc 26/06/1989  Lịch sử Việt 
Nam       x     

57 Lê Thế Tình 08/03/1982 Công tác xã hội       x     

58 Trần Thị Mai Phương 06/10/1989 Công tác xã hội       x     

59 Đỗ Thị Thu Hằng 08/06/1975 Kinh tế chính trị         x   

60 Dương Tuyết Hạnh 26/05/1974 Lý luận Ngôn 
ngữ         x   

61 Phạm T Thanh 
Phượng 08/03/1983 Lý luận văn học        x    

62 Nguyễn Thu Hường 18/07/1980 Ngữ văn       x     

63 Tôn Quang Cường 19/10/1970 Ngữ văn - Ngôn 
ngữ         x   

64 Đinh Thị Kim Thoa 25/03/1962 Tâm lý học   x     x   

65 Trần Văn Tính 21/10/1977 Tâm lý học         x   

66 Dương Thị Hoàng 
Yến 15/02/1973 Tâm lý học   x     x   

67 Nguyễn Phương 
Huyền 25/10/1975 Tâm lý học         x   

68 Trần Thị Bích Liễu 25/04/1963 Tâm lý học         x   

69 Nghiêm Thị Đương 22/11/1972 Tâm lý học         x   

70 Trần Văn Công 22/10/1983 Tâm lý học lâm 
sàng         x   

71 Trần Thành Nam 08/03/1980 Tâm lý học lâm 
sàng         x   

72 Trần Thị Quỳnh 
Trang 13/03/1987 

Tâm lý học lâm 
sàng trẻ em và vị 
thành niên 

      x     

73 Đặng Hoàng Minh 25/08/1979 Tâm lý học xã 
hội phát triển   x     x   

74 Hồ Thu Hà 28/10/1990 Tâm lý lâm sàng       x     
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75 Lê Thanh Huyền 12/01/1983 Văn học         x   

76 Văn Thị Minh Tư 27/06/1970 Văn học         x   

77 Nguyễn Đức Can 15/07/1972 Văn học Việt 
nam       x     

78 Lã Phương Thúy 16/04/1984 Văn học Việt 
Nam       x     

 
 Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2017 

HIỆU TRƯỞNG 
  

 
 

 
PGS. TS. Lê Kim Long 

 


