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1. HỌC LỊCH SỬ LÀM GÌ VÀ Ở ĐÂU?

Nhà nghiên cứu tại các viện nghiên cứu về sử học;

Giảng dạy lịch sử tại các trường đại học, cao đẳng 
và phổ thông;

Cơ quan quản lý nhà nước về tư liệu lịch sử, di sản 
văn hóa và bảo tàng;

Tổ chức báo chí, truyền thông và xuất bản;

Công việc liên quan đến tri thức tổng hợp về khoa 
học xã hội và nhân văn;

2. CƠ HỘI HỌC TẬP Ở CÁC BẬC HỌC CAO HƠN?

Thạc sĩ: Khảo cổ học, Lịch sử Việt Nam, Lịch sử Thế 
giới, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Lịch sử sử học và 
Sử liệu học, Lịch sử Văn hóa Việt Nam, Quản lý văn hóa.

Tiến sĩ: Khảo cổ học, Lịch sử Việt Nam, Lịch sử Thế 
giới, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Lịch sử sử học 
và Sử liệu học.

Học bằng kép và sau đại học các ngành khoa học xã 
hội và nhân văn khác: Văn hóa Văn học, Du lịch, Đông 
phương học, Chính trị học... 

3. HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ SINH VIÊN?

Đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập, trợ 
lý đào tạo và công tác sinh viên, Đoàn thanh niên, Hội 
sinh viên, các câu lạc bộ sở thích chuyên môn hỗ trợ 
sinh viên các thông tin về nơi ở, học bổng, chương 
trình học tập, thực tập, thực tế, cơ hội việc làm... 

4. HỌC BỔNG?

Học bổng chính phủ thường niên (khoảng 30-50% 
sinh viên được nhận);

Trợ cấp chính sách chế độ; Miễn giảm học phí; Hỗ 
trợ các ngành khoa học cơ bản;

Học bổng cá nhân, tổ chức trong nước (Quỹ 
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Phát triển Sử học, BIDV, Thắp sáng niềm tin, Vừ A 
Dính, ĐanKo...) và ngoài nước (Chung-Soo, Aeon 1% 
club, Kumho Asiana, Shinnyo-En, Lawrence S.ting, 
PonyChung, Yamada, Mitsubishi, Thakral-in, Sewa, 
Diễn đàn giáo dục AUN...);

Học bổng Khoa Lịch sử: Quỹ Học bổng Lê Văn Hưu 
và Quỹ Sử học Đinh Xuân Lâm với tổng trị giá trao học 
bổng hàng năm trên 200 triệu đồng.

5. LỰA CHỌN KHOA LỊCH SỬ: TẠI SAO?

Năm 1956, ra đời, là một trong hai khoa đầu tiên 
của Đại học Tổng hợp Hà Nội.

Đào tạo 61 khóa học với gần một vạn Cử nhân, Thạc 
sĩ và Tiến sĩ khoa học Lịch sử.

Hợp tác nghiên cứu, đào tạo với gần 100 trường đại 
học và viện nghiên cứu trên thế giới.

Năm 2000, Nhà nước phong tặng cho Khoa Lịch sử 
danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới.

Đạt 06 giải thưởng Hồ Chí Minh, 04 giải thưởng 
Nhà nước và nhiều giải thưởng quốc tế (Anh, Mỹ, Nhật, 
Pháp...) về sử học.

Tạo dựng học phong Trường phái sử học Tổng hợp 
có uy tín cao và ảnh hưởng lớn trong nước và quốc tế 
qua các bậc “Danh sư” Trần Văn Giàu, Đào Duy Anh, Trần 
Đức Thảo và “Tứ trụ sử học” Đinh Xuân Lâm, Phan Huy 
Lê, Hà Văn Tấn, Trần Quốc Vượng. Tư vấn nhiều chính 
sách trọng yếu của Đảng và Nhà nước về Biển Đông, về 
Nam Bộ, về Văn hóa Óc Eo...

Triết lý giáo dục: Giáo học tương trưởng, thừa nhận 
và thúc đẩy tiến trình người dạy và người học tương 
tác, hỗ trợ nhau cùng trưởng thành.

Đội ngũ cán bộ: 42 giảng viên và 3 cán bộ hành 
chính, tư liệu; trong đó có 6 Giáo sư (13%), 8 Phó Giáo 
sư (18%), 20 Tiến sĩ (44%), 9 Thạc sĩ (20%).

6. ĐỊA CHỈ VÀ THÔNG TIN LIÊN HỆ?

Tầng 3 nhà B số 336 đường Nguyễn Trãi quận Thanh 
Xuân thành phố Hà Nội

Điện thoại: 02435589847 

Email: khoalichsuhanoi@gmail.com 

Webside: khoalichsu.ussh.vnu.edu.vn
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