DANH MỤC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐÚNG, PHÙ HỢP, GẦN VÀ NGÀNH KHÁC VỚI NGÀNH DỰ TUYỂN
NGHIÊN CỨU SINH, DỰ BỊ TIẾN SĨ

(Kèm theo Quyết định số 21/QĐ-XHNV-SĐH ngày 09 tháng 01 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG-HCM)
Số
TT

1

Ngành

Chủ nghĩa duy
vật biện chứng
và chủ nghĩa
duy vật lịch sử

Mã số

9229002
9229001

Triết học

2

3.

Dân tộc học

Khảo cổ học

9310310

9229017

Ngành đào tạo thạc sĩ đúng và
phù hợp

Ngành đào tạo thạc sĩ gần

Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa Kinh tế chính trị, Lịch sử Đảng Cộng sản
học, Chính trị học.
Việt Nam, Sử - Chính trị, Tôn giáo học,
Tâm lý học, Luật học, Xã hội học, Giáo
dục học, Quản lý giáo dục, Văn hoá học,
Văn học, Quản lý khoa học và công nghệ,
Hành chính học, Khoa học quản lý, Khoa
học Thư viện, Công tác xã hội, Nhân học,
Dân tộc học, Hồ Chí Minh học, Xây dựng
Đảng và Chính quyền nhà nước, Khoa
học quân sự, Quản lý công
Dân tộc học, Nhân học, Lịch sử Văn hóa học, Xã hội học, Đông phương
học, Công tác xã hội, Đô thị học, Du lịch,
Tôn giáo học, Việt Nam học, Khoa học
môi trường, Triết học, Địa lý học, Văn
học, Ngữ văn, Ngôn ngữ học, Hán Nôm,
Sáng tác văn học, Quan hệ quốc tế, Giáo
dục học, Báo chí, Văn hóa dân tộc, Lý
luận âm nhạc, Lý luận nghệ thuật, Kinh tế
phát triển, Phát triển nông thôn, Y tế công
cộng, Châu Á học, Đông Nam Á học,
Chính sách công, Quản lý nhà nước, Ngữ
văn Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc,
Nhật Bản học, Hàn Quốc học, Ấn Độ học,
Tâm lý học, Quy hoạch quản lý đô thị,
Nông lâm
Khảo cổ học, Lịch sử Việt Nam, Đông Phương học, Châu Á học, Đông
Triết học, Chủ nghĩa Xã hội Nam Á học, Địa lý học, Hán Nôm, Lưu
khoa học, Tôn giáo học, Lịch sử trữ học, Quản lý văn hóa, Việt Nam học
thế giới, Lịch sử Đảng Cộng sản

Ngành đào tạo thạc sĩ khác

- Ngành khác thuộc khối ngành
KHXH&NV: Đông phương học,
Ngữ văn Trung Quốc, Ngữ văn Anh,
Ngữ văn Nga, Ngữ văn Đức, Ngữ
văn Pháp, Hán Nôm.
Ngành khác không thuộc khối
ngành KHXH&NV: Toán học, Vật
lý học, Hóa học, Sinh học.
Các ngành còn lại

Các ngành còn lại

1

Số
TT

4.

Ngành

Khoa học thư
viện

Mã số

9320203

Lịch sử thế giới

9229011

5.

6.

Lịch sử Việt
Nam

9229013

Ngành đào tạo thạc sĩ đúng và
phù hợp

Ngành đào tạo thạc sĩ gần

Ngành đào tạo thạc sĩ khác

Việt Nam, Lịch sử sử học và sử
liệu học, Văn hóa học, Bảo tàng
học và Di sản, Nhân học
Thông tin học, Khoa học thư Báo chí và truyền thông, Lưu trữ học và Các ngành còn lại
viện
quản trị văn phòng, Bảo tàng học, Xuất
bản - Phát hành, Quản trị - Quản lý, Pháp
luật, Văn hóa học, Quản lý văn hóa, Xã
hội học, Nhân học, Khoa học giáo dục,
Máy tính, Công nghệ thông tin, Ngôn ngữ
và văn hóa nước ngoài
Lịch sử thế giới, Triết học, Chủ Ngôn ngữ Việt Nam, Hán Nôm, Ngôn Các ngành còn lại
nghĩa xã hội khoa học, Tôn giáo ngữ các dân tộc thiểu số Việt Nam, Việt
học, Lịch sử Phong trào cộng Nam học, Lý luận văn học, Văn học Việt
sản, công nhân quốc tế và giải Nam, Văn học dân gian, Văn hóa dân
phóng dân tộc, Lịch sử Việt gian, Ngôn ngữ Anh, Nga, Pháp, Trung
Nam, Lịch sử Đảng Cộng sản Quốc, Nhật, Ngôn ngữ học, Ngôn ngữ học
Việt Nam, Lịch sử sử học và sử so sánh, Văn học Nga, Trung Quốc, Anh,
liệu học, Khảo cổ học, Đông Pháp, Bắc Mỹ
phương học, Quan hệ quốc tế,
Quốc tế học, Bảo tàng học, Văn
hoá học
Lịch sử Việt Nam, Triết học, Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam (8 ngành: Các ngành còn lại
Chủ nghĩa Xã hội khoa học, Ngôn ngữ Việt Nam, Hán Nôm, Ngôn
Tôn giáo học, Lịch sử thế giới, ngữ các dân tộc thiểu số Việt Nam, Việt
Lịch sử Phong trào cộng sản, Nam học, Lý luận văn học, Văn học Việt
công nhân quốc tế và giải phóng Nam, Văn học dân gian, Văn hóa dân
dân tộc, Lịch sử Đảng Cộng sản gian)
Việt Nam, Lịch sử sử học và sử Ngôn ngữ và văn hóa nước ngoài (12
liệu học, Khảo cổ học, Lưu trữ ngành: Ngôn ngữ Anh, Nga, Pháp, Trung
học, Văn hóa học, Đông Phương Quốc, Nhật, Ngôn ngữ học, Ngôn ngữ học
học, Quan hệ quốc tế, Quốc tế so sánh, Văn học Nga, Trung Quốc, Anh,
học, Bảo tàng học và Di sản, Pháp, Bắc Mỹ)
Xây dựng Đảng và chính quyền
nhà nước
2

Số
TT

Ngành

Mã số

Ngành đào tạo thạc sĩ đúng và
phù hợp

Lý luận văn học, Văn học, Ngữ
văn (cử nhân/sư phạm), Ngữ văn
Việt Nam, Sáng tác văn học,
Văn học nước ngoài, Hán Nôm

7.

Lý luận văn học

9220120

Ngôn ngữ học
8.

Ngôn ngữ học so
sánh – đối chiếu

9229020
9222024

Ngôn ngữ học, Văn học, Ngữ
văn (cử nhân, sư phạm), Ngữ
văn Việt Nam, Hán Nôm, Tiếng
Việt (dành cho sinh viên người
nước ngoài), Ngôn ngữ Việt
Nam (dành cho sinh viên người
nước ngoài)

Ngành đào tạo thạc sĩ gần

Ngành đào tạo thạc sĩ khác

Lý luận và phê bình sân khấu, Biên kịch Các ngành còn lại
sân khấu, Lý luận và phê bình điện ảnh truyền hình, Biên kịch điện ảnh - truyền
hình, Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam,
Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam,
Việt Nam học, Lý luận và phương pháp
dạy văn, Ngôn ngữ học. Ngôn ngữ/Ngữ
văn: Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức,
Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ý, Nhật, Hàn
Quốc, Ả Rập, Giáo dục ngôn ngữ/PP
giảng dạy tiếng Anh, Pháp, Nga, Hoa,
Nhật, Hàn. Quốc tế học, Đông phương
học, Đông Nam Á học, Trung Quốc học,
Nhật Bản học, Hàn Quốc học, Khu vực
Thái Bình Dương học, Văn hóa học, Văn
hóa dân tộc, Văn hóa quần chúng, Du
lịch, Nhân học, Triết học, Báo chí và
Truyền thông, Quan hệ công chúng và
truyền thông, Châu Á học.
Lý luận văn học, Lý luận và phê bình sân Các ngành còn lại
khấu, Biên kịch sân khấu, Lý luận và phê
bình điện ảnh - truyền hình, Biên kịch
điện ảnh - truyền hình, Tiếng Việt và Văn
hóa Việt Nam, Văn hóa các dân tộc thiểu
số Việt Nam, Việt Nam học, Lý luận và
Phương pháp dạy văn, Sáng tác văn học.
Ngôn ngữ/Ngữ văn/Văn học: Anh, Nga,
Pháp, Trung Quốc, Đức, Tây Ban Nha,
Bồ Đào Nha, Ý, Nhật, Hàn, Ả Rập, Giáo
dục ngôn ngữ/ Phương pháp giảng dạy
tiếng Anh, Pháp, Nga, Hoa, Nhật, Hàn.
Quốc tế học, Châu Á học, Đông phương
học, Đông Nam Á học, Trung Quốc học,
Nhật Bản học, Hàn Quốc học, Khu vực
3

Số
TT

Ngành

Mã số

Ngành đào tạo thạc sĩ đúng và
phù hợp

Ngành đào tạo thạc sĩ gần

Ngành đào tạo thạc sĩ khác

Thái Bình Dương học, Văn hóa học, Văn
hóa dân tộc, Văn hóa quần chúng, Du
lịch, Nhân học, Triết học, Báo chí và
Truyền thông, Quan hệ công chúng và
truyền thông, Luật, Hành chính.

9.

10.

Ngôn ngữ Nga

Quản lý giáo
dục

9220202

9140114

11.

Quản lý tài
nguyên và môi
trường

9850101

12.

Văn hoá học

9229040

Ngữ văn Nga, Ngôn ngữ Nga, Thạc sỹ hoặc cử nhân chuyên ngành về
Sư phạm tiếng Nga
Ngôn ngữ, Ngoại ngữ và phải có Điều
kiện đi kèm bắt buộc: Chứng chỉ tiếng
Nga tương đương trình độ C2 theo Khung
tham chiếu châu Âu.
Quản lý giáo dục, Giáo dục học Lý luận và phương pháp dạy học, Lý luận
và phương pháp dạy học bộ môn, Đo
lường và đánh giá trong giáo dục, Thiết kế
phương tiện giáo dục, giảng dạy, Giáo dục
quốc tế và so sánh, Giáo dục đặc biệt,
Khoa học quản lý, Quản trị nhân lực
Địa lý học, Quản lý tài nguyên Kinh tế nông nghiệp, Phát triển nông
và môi trường, Sư phạm Địa Lý, thôn, Quy hoạch vùng và đô thị, Đô thị
Khoa học môi trường, Kỹ thuật học, Xã hội học, Nhân học, Khoa học đất,
môi trường, Quản lý đất đai, Kỹ thuật địa chất, Kỹ thuật địa vật lý.
Quản lý tài nguyên rừng, Quản
lý biển đảo và đới bờ, Lâm học
(hay Lâm nghiệp), Địa lý tài
nguyên và môi trường, Khí
tượng học (hay Khí tượng và khí
hậu học), Thuỷ văn học, Địa vật
lý, Hải dương học, Sinh thái học,
Địa chất học, Quản lý công,
Quản lý xây dựng, Bản đồ, Viễn
thám và Hệ thống thông tin địa
lý, Kỹ thuật trắc địa - bản đồ
Văn hóa học, Văn hóa dân tộc, Khoa học chính trị, Chính trị học, Xây
Văn hóa quần chúng, Văn hóa dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Hồ

Các ngành còn lại

Các ngành còn lại

- Ngành khác thuộc khối ngành
KHXH&NV: Lý luận mỹ thuật, Lý
4

Số
TT

Ngành

Mã số

Văn học Việt
Nam
13.

9220121

Ngành đào tạo thạc sĩ đúng và
phù hợp

Ngành đào tạo thạc sĩ gần

Ngành đào tạo thạc sĩ khác

du lịch, Văn hóa nghệ thuật,
Quản lý văn hóa

Chí Minh học, Quan hệ quốc tế, Xã hội
học, Nhân học, Dân tộc học, Tâm lý học,
Địa lý học, Địa lý du lịch, Địa lý kinh tế,
Địa lý môi trường, Bản đồ học, Bản đồ
viễn thám & GIS, Ngữ văn, Ngữ văn
Việt Nam, Văn học, Văn học Việt Nam,
Đông phương học, Ngôn ngữ và văn hóa
Pương Đông, Châu Á học, Đông Nam Á
học, Khu vực học, Việt Nam học, Hàn
Quốc học, Nhật Bản học, Lịch sử, Sử chính trị, Triết học, Du lịch, Dân tộc học,
Nhân học, Bảo tồn - bảo tàng, Bảo tàng
học và di sản văn hóa, Phát hành sách,
Thư viện thông tin

Văn học, Ngữ văn (cử nhân/sư
phạm), Ngữ văn Việt Nam, Hán
Nôm, Ngữ văn Hán Nôm, Sáng
tác văn học, Văn học nước
ngoài, Lý luận văn học

Ngôn ngữ học, Lý luận và phê bình sân
khấu, Biên kịch sân khấu, Lý luận và phê
bình điện ảnh - truyền hình, Biên kịch
điện ảnh - truyền hình, Tiếng Việt và Văn
hóa Việt Nam, Văn hóa các dân tộc thiểu
số Việt Nam, Việt Nam học, Lý luận và
phương pháp dạy văn

luận nghệ thuật, Lý luận âm nhạc,
Lý luận sân khấu, Lý luận điện ảnh,
Sư phạm âm nhạc, Đạo diễn sân
khấu, Ngữ văn nước ngoài: Anh,
Pháp, Nga, Đức, Trung, Nhật, Nga Anh, Sư phạm Anh, Sư phạm lịch
sử, Sư phạm giáo dục chính trị,
Ngôn ngữ học, Báo chí học, Hán
Nôm, Khảo cổ học, Kinh tế học,
Kinh tế chính trị, Kinh tế đầu tư,
Kinh tế phát triển, Kinh tế quốc dân,
Luật, Luật học, Luật kinh tế, Luật
thương mại, Quốc tế học, Tôn giáo
học, Quản trị du lịch, Quản trị du
lịch khách sạn, Quản trị kinh doanh,
Quản lý giáo dục, Quản lý hành
chính công, Lưu trữ học - Quản trị
văn phòng, Lưu trữ học, Tâm lý học,
Tâm lý học giáo dục, Hành chính
học, Hành chính công
- Ngành khác không thuộc khối
ngành KHXH&NV: các ngành còn
lại
- Ngành khác thuộc khối ngành
KHXH&NV: Ngôn ngữ/Ngữ văn:
Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức,
Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ý, Nhật,
Hàn, Ả Rập, Giáo dục ngôn
ngữ/Phương pháp giảng dạy tiếng
Anh, Pháp, Nga, Hoa, Nhật, Hàn,
Quốc tế học, Đông phương học,
Đông Nam Á học, Trung Quốc học,
Nhật Bản học, Hàn Quốc học, Khu
vực Thái Bình Dương học, Triết
5

Số
TT

Ngành

Mã số

Ngành đào tạo thạc sĩ đúng và
phù hợp

Xã hội học, Nhân học, Dân tộc
học, Phát triển bền vững, Phát
triển con người, Quyền con
người

14.

Xã hội học

9310301

Ngành đào tạo thạc sĩ gần

Kinh tế học, Kinh tế chính trị, Kinh tế đầu
tư, Kinh tế phát triển, Kinh tế quốc tế,
Thống kê kinh tế, Toán kinh tế, Quản lý
kinh tế, Chính trị học, Xây dựng Đảng và
chính quyền nhà nước, Hồ Chí Minh học,
Quốc tế học, Quan hệ quốc tế, Tâm lý
học, Địa lý học, Châu Á học, Đông
phương học, Đông Nam Á học, Văn hóa
học, Quản lý văn hóa, Quản lý thể dục thể
thao, Luật, Lịch sử, Hành chính học, Báo
chí, Giáo dục học, Đo lường và đánh giá
trong giáo dục, Chính sách công, Phát
triển nông thôn, Phát triển cộng đồng,
Môi trường, Quản lý dự án, Công tác xã
hội, Triết học, Phụ nữ học, Giới, Y tế
công cộng, Du lịch, Đô thị học, Việt Nam
học, Trung Quốc học, Nhật Bản học, Hàn
Quốc học

Ngành đào tạo thạc sĩ khác

học, Nhân học, Văn hóa học, Văn
hóa dân tộc, Văn hóa quần chúng,
Du lịch, Báo chí và Truyền thông,
Quan hệ công chúng và truyền
thông, Châu Á học.
- Ngành khác không thuộc khối
ngành KHXH&NV: các ngành còn
lại
- Ngành khác thuộc khối ngành
KHXH&NV: Quản trị kinh doanh,
Kinh doanh thương mại, Tài chính Ngân hàng, Bảo hiểm
- Ngành khác không thuộc khối
ngành KHXH&NV: các ngành còn
lại

6

