
BQ GIAO DUC VA DAO TAO
TRIIONG DAI HQC MO - DI,A CHAT

ceNG HoA xA ugI cllu xcniA vIET NAM

sa: t67lrB-MEC Hd N|| ngdy 03 thdng 6 ndm 2020

THONG BAo ruYf,N sINH sAU DAI HQC Eqrr 2 NAM 2020

Kinhgui:....'.........'''......'...........................

Theo euy chiS deo t?o trinh d0 thac si ban hinh theo Tfrong tu sti L'DAL4TT-BGDDT
ngiry t5l5lZOt+ va Quy ch6 tuy6n rirh ua dio t4o trinh dO titin si ban hinh theo Th6ng tu s6

OyZOfint-BGDDT ngiry 041412017 ctia BQ truong B0 Gi6o dqc.vi Ddo t4o, Trucrng D4i hqc

Mo - Dia chflt t6 chric tiy6n sinh sau dai hqc dqt 2 n6m 2020 vdis6 lugng 400 hqc vi6n cao hgc

vd 15 nghien criu sinh c6t nginh, chuy€n nginh kdm theo chi ti€u dU ki6n nhu sau:

1. TuySn sinh cao hgc (tliro t4o trinh iIQ th4c si)

1.1. Cic ngirnh, chuy0n nginh dio t4o vi chi ti6u dq ki6n

S6
TT

Nginh ddo t4o
Cdc nginh, chuy6n nginh gAn c6 th6 hgc

b6 sung ki6n thfc tI6 dg thi
Chi tiOu
du ki6n

1 KI thuflt dia ch6t
(Chuy€n ngdnh: Dia chAt .kho6ng
sdn vdr thim dd, Dla chdt cOng

trinh, Dia chAt thriy vin)

- Dia ctr6t khodng s6n vi th6m dd
- Dia ch6tthty vin
- Dla ch6t c6ng trinh
- Dia ch6t hgc
- Khq6ng vflt hgc vi dla h6a hqc
- fy'tnuat di,a vflt ly (c6 th€ hgc chuy€n
nganh Dia chdt KS vd TD, Eia chdt hqc)
- Eia ch6t d6u khi
- Tin hgc tlia chdt
- Nguy€n liQu kho6ng
- Cdc-chuy6n nginh Xdy dgng ciu dudng;

Xdy dpg c6ng trinh vi c6ng nghiQp,...cria
mOi s6 trucrng Oai hqc kh6c c6 th6 hqc b6

sung kiiin thfc d6 hgc chuy€n nginh Dia
ch6t cdne trinh.

30

2 Dla ch6t hgc

- K! thuflt dia chat
- K! thuflt dia vQt lY

- Tin hqc tlia ch6t
- Dia mpo va c6 dia lY
- HAi duong hgc
- Dia ch6t dAu khi

10

aJ Kho6ng vflt hgc vd ilfa h6a hqc

rKimu1tEA;hai
- Dia chdt hgc
- Tin hqc dia chit
- Dia ch6t dAu khi

10

4 Khai th6c m6

- Ky;thuat xey dgng cOng trinh ngim vd

m6 ,.

- Tin hoc m6
- KV thu0t tuy6n kho6n g 

-

,30

- fuy6n luyQn qupng

- Khai th6c m6

10

5 K! thuflt tuy6n kho6ng

- Kylhuat"ien tri, vi6n th6ng

- fy tnu4t di€u khi6n vd tY dQng h6a
15

6 K! thu{t tliQn



7 K! thuflt diAu khi6n vd tg tlQng h6a
- K! thuQt diQn tri, vi6n th6ng
- KV thudt tli€n. Di€n khf h6a

10

8 K! thu{t co khf ilQng luc

- K! thuit co diQn tft, Ky thuat nhiet, Ky
thuit cOng nghi$p, K9 thu|t iti6u khi6n vn
t.u ilQng h6a, K! thuat diQn, K! thuft tliQn -
di6n tti.

l0

9 K! thu{t co khi

- K9 thu0t co diQn ti, Ky thuAt nhiet, Ky
thuflt c6ng nghiQp, Kf thuft diAu khi6n vd
t.u ttQng h6a, K! thu$t diQn, K! thuQt iliQn -
tli6n tri.

10

10 K! thu4t xdy dpg cOng trinh ngflm

- K! thuat xiy dpg ctia c6c truong t14i hgc
kh6c
- Khai th6c md
- Chuydn ngdnh Dia ch6t c6ng trinh
- Dia kI thuflt xdy dpg
- KV thu0t co so ha ting

t0

1l K! thuQt tric dia - bdn d6

- Bin tl6 vi6n th6m vd hQ th6ng tin dia ly
- Quin ly d6t <tai

- Dia chinh
- Quy hoach virng vi dO thi
- Tin hoc tric tlia

50

t2
Bin dO vi6n th6m vi hQ th6ng tin
dla lf

- K! thuft trnc dia - bin ct6

- Quin ly dat dai
- Tin hpc tric dia
- Dla chinh
- Ouy hoach vtng vi dO thi

10

13 K! thuflt dia vflt lj
- K! thuft dia ch6t
- Dia ch6t hqc
- vat li
- Dia ch6t dAu khi

10

t4 K! thuflt dAu khi

- Khoan khai th6c
- Khoan thdm dd
- C6ng nghQ khoan
- rhi6t bi diu khi

15

15 K! thuflt h6a hgc

- K! thu$t h6a hoc cria c6c trudng tlqi hqc

kh6c
- Ky thuAt h6a ddu vi lgc dAu

- KV thudt m6i trudng

l0

16 Qunn ly kinh t6

- Ngudt c6 g dAi hqc nganh kh6c Phii
hgc b0 sung ki6n thric vd phii c6 it nhat02
nlm kinh nghiQm ldm viQc trong linh vlrc
kinh tli ho{c quin ly trudc kni dy thi nginh
QLKT

90

1,7 Dla tin hgc

- C6ng nghQth6ng tin
- Ky thu|t tric dia - bdn d0

- K! thupt dia chdt
- Dia ch6t hgc
- Dia lf ty nhi6n
- Ou6n If d6t dai

30

18 K! thuflt m6i trudng

- K! thuft mOi hudng cria c6c trudng d4i

hqc kti6c
- K! thuflt vflt liQu

- K! thuflt h6a hqc
- Kn thudt tlia chdt
- ry tnuht ti6c oia - bnn dd (chuy6n nganh

Tric dia m6 vi m6i trulng)

2A



t9 Quin lj O6t Aai

- NguOi .O bing tlai hgc nganh ki6c phii
hqc16 sung kiiin thric vd phii c6 itnhhtIz
ndm kinh nghiQm ldm viQc trong linh vuc
quin lf dft dai, tdi nguy€n vi m6i truong
trudc khi du thi nsinh Quin lV d6t tlai

20

1.2. Hinh thti'c tuy6n sinh: Thi tryen
13. Didu kiQn vln bing a6 ag thi dio tlo trinh iIQ th4c si

- Da t6i nghi€p da{ hec dring nginh hoflc phir hep vdi ngdnh dang kf a.y ]i;
- Ngubi cO Ui"g tOt ngniqptai-frg" ng*,t!gA" piai n9Ct6 sung kitin thric g5t tnrnc trudc

ngiy 25 thing 9 nnm 2020);
- Ngudi cO Uang t6t nghiQp dpi hqc nginh.dring ho[c phn hqp v6! nqanh <ldng.ky dp thi tl4t

loai kh6 tio ten duqcig thi-ngay sau khi tdt nghiQp, dat loai trung binh kha tro xul5ng phii c6 it
ntrAt Ot n6m kinh nghiQm lirnviQc; thi sinh t6t nghiQp dai hqc ngdnh kh6c d1r thi nginh Qudn ly

kinh te vi nginh Quan ly d6t dai phii c6 it nh6t 02 ndm kinh i*ie1} ldmrriQc trong linh vsc

dang kj du t[i ti5 ttr ngai c6 quy6t dinh c6ng nhfln t6t nghiQp dai hqc ttiin ngdy nQp h6 so.

1.4. Thiri gian diro t4-o: 1,5 - 2 ndm. 
.

1.5. Cfc mOn thi tuy6n: To6n cao c6p, TiiSng Anh, m6n Co s6.

Thi sinh cO m6t trong cdc chrmg chi holc vdn bing sau dugc miSn thi m6n titing Anh:

a) Chtrng chi ti6ng Anh tuong ducrng trinh ttQ Bl ho{c b|'c316 tr& l6n theo Khung Chdu Au

chung trong thdi h4n2 n6m tinh d6n ngiy dg thi, bao g6m:
- : ahrit g;ht ti6ng Anh IELTS do British Council,IDP Austalia vdUniversity of Cambridge c6p;

- Chung chi ti6ng Anh TOEFL PBT, TOEFL ITP, TOEFL CBT, TOEFL iBT, chimg chi

titing Anh fdpfC do c6c trung tdm IIG, IIE ho[c c6c trung t6m do ETS riy quydn;

- C6c chimg chi ti6ng entr n ac dugc quy dinh trong Baqg tham chi6u chimg chi ngo4i ngtr

tucrng duong trinh ao gt neu trong Php lpc III cta Th6ng tu s6 oslzol2ITT-BGDDT;

- Chung chi ti€ng Anh tuong-ao*g trinh dg Bl theo Khung Chdu Au chung vA ngo4i ngii do

HiQu truong c6c truon! dei hqc duo. c ph6p dao ta$ trinh dol d4i hgc nggfi ngo4i ngfr tucrng img c6p;
-' 

Ul ni"ng tOt nghigp dai hqc dugc dio tpo olnudc ngodi bing ti6ng Anh;

.jBa"e t6t nghiep dei hqc nginh ngoqi ngt (titing Anh)'

L6. ri6;;^a?-iii,'B* xin ds thi; So velr- iy ri"arr to *t nhan ctra co quan ho4c chinh guven ttia

il;;,?td;;s nh4n dir sirc kh6e hec-tfp cria bQnh vibn da khoa; Bin sao bing t6t nghiQp

aai rrq"; 3 anir co 3i4 vi 2 phong bi d6n tem ghi r5 hg t6n, dia chi, diQn thoai li€n hQ.

2. Tuy6n sinh nghiGn criu sinh (diro t4o trinh tIQ ti6n si)

2.1. Citcnghnh diro t4o vi chi ti6u dg ki6n

Chi tiOu d$ ki6nTGn ngirnh

K}thu0t dia

Dia chAt hqc

Kho6ng vflt hgc vi rlia h6a hqc

K! thuflt dAu khi

K! thuat dia vat li
K! thuflt co khi d0ng lUc

ry tt rat trf Aa - bnn d6

Khai th6c m6



9 KY thuOt diQn 1

10

11

K9 thuflt x6y dPg c6ng hinh ngAm 1

q"at ly kinh te I

t2 Ky thuat diAu khi6n vi qr dQng h6a 1

13 Ky thtat tuy6n kho6ng 1

2.2. Hinh thrlc tuy6n sinh: X6t tuy6n

'z'3' ltItf#JIalY-i1e, d4i hec lo4i gi6i trd l6n hoflc bang th4c si phir hqrp ngdnh dang kv dp

tuY6n; r r.  --- ta-^L--a-- --1- * C6 it nhat 1 bdi b6o ho{c b6o c6o khoa hgc 1i6n quan di5n hudag-nghien ctru cria dA tdi

d6ng tran t4p chi khoa hgc troec tj, ycu.hoi nghf, hQi thio kfioa hgc chuy€n nginh c6 phan biQn

trons thdi han 03 n6m (3b thangl tinir A6n ngay tlang ky dU tuy6n.
* C6 d0 cuong ve au dinh nghiOn cuu'
* Thu gi6i thi6.u a*i, gia phIm 

"h$ 
ngtd ngtri-6!,nnng hrc chuy6n m6n vd khi ndng thuc hiQn

nghian cuu cIa nguoi ag nry6n cua it nrrat oinna khoahqc c6 chrlc danh gi6o su, nf6 g'."::llli:::
fr6" ,i titSn si khoi ho.c, titSnsi dE tham gia ho4t dQng chuy€n m6n voi nguoi {r tuy6n vdr am higu Irnh

vuc mirnguoi dUtuy6nfu <tinh nghiOnc*u'
* Trinh d6 ngoaingu: ffrisinh ph6i.c6 mQt trong c6c chimg chi hoflc v6n bing sau:

";;irgiO'i""grriep 
dai hqc n"a" u"rg thac si io .o so dni t4o nudc ngodi c6p cho ngudi

hoc todn thdi gian 0 nudc ngoii md ng6n rlt t*f dgng trong qu6 hinh hqc tap h titing Anh ho{c

ti6ng nudc r.rgodi,kh6c; ?. ,---r.^..-^:: A^ ^A^ ^- .k.{An rqn .,ia \/iAr
b) Bang t6t nghiQp dai hgc c6c nginh ng6n ngt nu6c ngoii do c6c co s6 dio t4o ctra viQt

Nam cAp; v ^t ,, - -1-,
c) Chtmg chi ti€ng Anh TOEFL iBT rir 45 tro 16n ho[c Chimg chi IELTS (Academic

Test) tir 5.0 tra rc,,il;"t;6;;. kha" mi Auq,c qu5c t6 va ViOt Nam c6ng nh{n c6p trong thdi

h4r02 ndrrr- (24 th6ng) tinh d6n ngiy ddng ky dU tuy€ry 
- .

d) Nguoi d;;ily6" dttffi q"v ainrtai mw a khi ng6n 1sI t*. dpng trong thdi gian hsc

tflp kh6ng ph6i ld it.* i#rr"# Aai ,irg q,lv Ai*r.tai mic b ttti 
"o 

beng t6t nghiQp dai hsc

ngdnh ng6n ngfi nudc ngoii kh6ng plrai 
1E 

,i6*.Orn |3ac 
cO c6c chring chi ti6ng nu6c ngodi

kh6c ti6ng Anh 0 trinh dQ tucrng d"*! (eyf Ol.-nft1?i Ply lec II cua Th6ng tu s5 08/Z0t7lTT-

BGDET) theo quy dinh tai muc c ao *[t'tb ghtc kh6o thi.dygc :trT t:, Ye,yiqt 
Nam c6ng nhfn

;4, ,;# tnoi rran.oi nam (24 th6ng) tinrr ac^n ngay $ins tsv d.u tuycn thi phii c6 khi nrng giao

,t6;;;?--fire'tic,u^a,rir'oone 9[uvcn mon (c6 ttc.iiA, dat nhirng vAn $!..h]qt.liffi ry"
chuy6n m6n cho ngu"oi kh6c hieu uini ticng Anir va hi6u dugc ngubi kh6c trinh biy nhirng v6n

d0 chuy6n m6n bing tiCng Anh)
d) Ngudi ffil#[;6"s d6n nu6c ngodi phii c6 trtnh dO ti6ng viQt t6i ttriAu tu B0c 4

trd l6n theo Khung nan! 1,rc ti6ng ViQt dung cho ngudi nu6c ngoii.
* Dusc ., a;;;"q"e" ty nlan iolioT.thie" iw try.A" ddo tao trinh dQ titin si'

2.4. Thli sian irio tqo: D6i voi ngufr;;;id,h* si ia r nem t6p trung li€n tsc; aoi voi ngudi

c6 bing tdinghiQp dai hqc li 4 ndm tfp trung 1i6n tgc' 
,!^,- L-^ r--^^ -^L:A- ^,,n, oi-h nh4'

Truong hqp nghien criu sinh khOt g thJo hq" iAp t*ttg 1i6n tUc duo' c'.nghi6n cr?u sinh ph6t

danh it nnit nth6ng theo hgc tgp trunE tlcn tu" tei.o ro aao tpo trong giai dopn 24 thitng ddu

;# ht.6 o*6, qi;rt c6ng nhan nghiOn cftu sinh' ! -.!^ ^LA^^.1^ ^a dr,.n. .'i6.,, ,:hr,m,

2.s. Hd so dq tuy6n: Eon xin du *;5;;;i?t;:i [ch c6 x6c nh{n ctra co quan;.Gi6v tlite
nh.n dtr sric kh6e hqc t?p cria bQnh.vi"e#" khla, Bin sao bing trit nghiQp dai hqc vi bang di6m'

bing t6t nghiQp "* frq;';a tang Oi6;, 9l"lg {iUoAc 
vdn bing ngoqi ngt; Ban khai c6c c6ng

trinh khoa hgc cirng b6n sao cdc .o.ri tinn da E6 cucrng va au <linh nghien criu; Thu gidi thiQu



dg tuy€n; C6ng v6n ctr di dU tuy6n c[ra co quan chir quin c6 tMm quyAt quyet dinh nh6n sU; 03

anh c-o 3x4 vd-}2phong bi d6n tem, ghi 16 h9 t6n, dia chi, diQn thoai 1i6n hQ.

3. Thdi gian nhfn hd so vir th-i tuy6n- --Hf;; 
aU toyen (theo mdu quy dinh) c6 th6 nQp tryc ti6p ho4c qua dudng Buu diQn theo

dia chi: Phdng Dio t4o sau d4i hgc, Truong oai hqc M6 - Ei.a chat, phuong Dtc Th6ng, quan

Bic Tt Li€m, thnnh pnO fU NOi.

Thbi gian nfran nO so: Tir nghy ra Th6ng bio tl6n h6t ngiy 201?12920. .

Thdi lian thi tuyen sc du-o. cih6ng brio dOrr thi sinh trong qu6 trinh nhfln hO so. i

Nh6n dugc Th6ag b6o ndy, trinirgng dO nghi quy co.quan th6ng b6o rQng r6i d€n nhfrngi

thi sinh c6 nguyQn rqn[ d.rq" dio tao sau d4i hsc. Thi sinh c6n c6 sU chdin bi,6n tAp tru6c' Nhe

trugne se cit6 troacn"uoi dudng ki€n thric cho thi sinh du thi tuyen sinh cao hgc tru6c khi thi

tuy6n.
Mqi thri tgc chi tiist xem tr$n Website ctra Trudrng holc 1i0n hQ v6i Phdng Ddo t4o sau d4ir

hsc, Truong Dei hgc M6 - Dia ch6t, diQn tho4i: 02a.jff56a38; i

Email: daotaosaudaihoc@humg.edu.vn C/ 
KT.HTEU TR.I,NG /

1F,ryHrEUrRrIoNGNoi nhfin:
- Nhu tr6n;
- Vu GDDH (d6 bno c6o);

- C6c PHT (d6 ptrOi hsP chi ttao);

- Website; HUMG eOFFICE;

- Luu: HCTH, DTSEH.

-a
TS Bni Xuin Nam

{l



HƯỚNG DẪN KHAI HỒ SƠ TUYỂN SINH SĐH 

 

1. Đơn xin dự thi ( Mẫu 1). 

2. Lý lịch khoa học (hoặc lý lịch tự thuật) (mẫu 2). 

3. Giấy chứng nhận sức khỏe (bệnh viện đa khoa cấp Quận, Huyện). 

4. Bản sao bằng tốt nghiệp đại học. 

5. 03 ảnh (cỡ 3x4), 02 phong bì ghi rõ địa chỉ người nhận. 

Địa chỉ nhận hồ sơ qua đường bưu điện: Phòng đào tạo sau đại học, Trường đại học 

Mỏ - Địa chất, Số 18, Phố Viên, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội. 

ĐT: 02438386438 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mẫu 1: 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

ĐƠN XIN DỰ THI TUYỂN CAO HỌC 

Kính gửi: ÔNG HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT 

 

1. Tên tôi là: ............................................................................................................................. ........................................................ 

2. Sinh ngày .............. tháng ............ năm ............... 

3. Nơi sinh: ............................................................................................................................. .......................................................... 

4. Hộ khẩu thường trú:............................................................................................................................. .................................. 

5. Nghề nghiệp: ........................................................................................................................................... .................................. 

6. Đơn vị công tác: ............................................................................ .......................................................................................... 

7. Cơ quan chủ quản: ............................................................................................................................. .................................... 

8. Địa chỉ liên hệ: ............................................................................................................................. ........................................... 

.............................................................................................................................................................................. ..................................... 

Điện thoại: Nhà riêng: ............................. Di động: ............................... Cơ quan: ................................. 

9. Đối tượng dự thi (Tự do, Cán bộ nhà nước): .......................................................................................................... 

10. Ngành tốt nghiệp Đại học: ............................................................................................................................................ 

 - Trường tốt nghiệp: .......................................................................................................................... .......................... 

 - Năm tốt nghiệp:.......................................................................... Xếp loại:........................................................... 

 - Hệ đào tạo: ....................................................................................................................................................................  

11. Ngành đăng ký dự thi Cao học:.............................................................................................................. ................ 

 Tôi xin cam đoan chấp hành đầy đủ các điều khoản về thi tuyển và chương trình 

học tập, nghiên cứu theo Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ. 

....................., Ngày ............ tháng ........ năm ............ 

Người làm đơn ký 

(Ghi rõ họ và tên) 
 
 
 



LÝ LỊCH KHOA HỌC 

(Dùng cho nghiên cứu sinh và học viên cao học) 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên:                                                                Giới tính: 

Ngày, tháng, năm sinh:                                            Nơi sinh: 

Quê quán:                                                                 Dân tộc: 

Chức vụ, đơn vị công tác trước khi đi học tập, nghiên cứu: 

 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 

 

Điện thoại cơ quan:                                                   Điện thoại nhà riêng: 

Fax:                                                                           E-mail: 

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO: 

1. Trung học chuyên nghiệp: 

Hệ đào tạo: Thời gian đào tạo từ      /       đến       /     

Nơi học (trường, thành phố): 

Ngành học: 

2. Đại học: 

Hệ đào tạo: Thời gian đào tạo từ      /       đến      / 

Nơi học (trường, thành phố): 

Ngành học: 

Tên đồ án, luận án hoặc môn thi tốt nghiệp: 

Ngày và nơi bảo vệ đồ án, luận án hoặc thi tốt nghiệp: 

Người hướng dẫn: 

3. Thạc sĩ: 

Thời gian đào tạo từ      /      đến       / 

Nơi học (trường, thành phố): 

Ngành học: 

Tên luận văn: 

Ngày và nơi bảo vệ luận văn: 

Người hướng dẫn: 

4. Tiến sĩ: 

Hình thức đào tạo: Thời gian đào tạo từ        /        đến        / 

Tại (trường, viện, nước): 

Tên luận án: 

Người hướng dẫn: 

Ngày và nơi bảo vệ: 

5. Trình độ ngoại ngữ (biết ngoại ngữ gì, mức độ): 

 

 

6. Học vị, học hàm, chức vụ kỹ thuật được chính thức cấp; số bằng, ngày và nơi cấp: 

 

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN KỂ TỪ KHI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC: 

 

Mẫu 2: 



Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

   

   

   

   

   

   

   

 

IV. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ: 

 

 

 

                                                                             .......... , ngày..... tháng....năm 20.....  

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CỬ ĐI HỌC                            NGƯỜI KHAI KÝ TÊN 

         (ký tên, đóng dấu)                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ĐỊNH DẠNG ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC SỬ DỤNG TIẾNG ANH 
BẬC 2 THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM  

(Theo Quyết định số 1481/QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Yêu cầu: 

1. Đề thi gồm 4 kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết được yêu cầu cụ thể về định dạng, thời gian, nội dung cho 

từng kỹ năng như trong Phần I. Cấu trúc đề thi. 

2. Hình thức trình bày: Đánh máy vi tính, trên khổ A4, có phần phách và phần thí sinh ghi thông tin riêng.  

I. CẤU TRÚC ĐỀ THI 

Kỹ năng 

thi 

Mục đích Thời gian Nội dung Dạng câu hỏi 

NGHE 

Kiểm tra các tiểu kỹ 

năng Nghe khác 

nhau, có độ khó của 

bậc 2: nghe thông 

tin chi tiết, nghe 

hiểu thông tin chính, 

nghe hiểu giải thích. 

Khoảng 25 

phút, bao 

gồm thời 

gian 5 phút 

chuyển kết 

quả sang 

phiếu trả lời. 

5 phần, 25 

câu, trong đó 

có 15 câu hỏi 

nhiều lựa 

chọn và 10 

câu điền từ 

vào chỗ trống. 

Thí sinh nghe các đoạn thông báo ngắn, 

các đoạn hội thoại và các bài nói chuyện, 

sau đó trả lời câu hỏi nhiều lựa chọn và 

câu hỏi điền từ vào chỗ trống đã in sẵn 

trong đề thi. 

ĐỌC 

Kiểm tra các tiểu kỹ 

năng Đọc khác 

nhau, có độ khó bậc 

2 đến bậc 3 thấp: 

hiểu từ vựng; đoán 

từ vựng trong ngữ 

cảnh, đọc hiểu 

thông tin chi tiết, 

đọc hiểu ý chính, 

định vị thông tin. 

40 phút, bao 

gồm cả thời 

gian chuyển 

kết quả sang 

phiếu trả lời 

4 phần, 30 

câu, trong đó 

có 15 câu hỏi 

nhiều lựa 

chọn, 8 câu 

ghép ứng với 

nội dung của 

các thông báo 

ngắn và 7 câu 

trả lời câu hỏi. 

Thí sinh đọc các dạng văn bản về các vấn 

đề khác nhau, độ khó của văn bản tương 

đương bậc 2 đến bậc 3 mức thấp với tổng 

số từ dao động từ 700-750 từ. Thí sinh 

lựa chọn câu trả lời đúng trong số các lựa 

chọn cho trước hoặc điền thông tin còn 

thiếu vào phiếu thông tin. 

VIẾT 

 35 phút 3 bài viết Phần 1: Thí sinh viết 5 câu hoàn chỉnh từ 

những cụm từ cho sẵn. 

Phần 2: Thí sinh viết một tin nhắn/một 

bản ghi nhớ trong công việc theo những 

yêu cầu cho sẵn. 

Phần 3: Thí sinh viết một bức thư /một 

bưu thiếp liên quan đến cuộc sống hàng 

ngày theo những yêu cầu cho sẵn. 

NÓI 

Kiểm tra các kỹ 

năng Nói khác nhau: 

giao tiếp xã hội, trao 

đổi thông tin, khởi 

đầu, duy trì và kết 

thúc hội thoại, nêu ý 

kiến, giải thích ý 

kiến, gợi ý và trả lời 

gợi ý, miêu tả, so 

sánh. 

10phút(bao 

gồm 2 phút 

chuẩn bị) 

4 phần Phần 1: Chào hỏi 

Phần 2: Tương tác xã hội 

Thí sinh trả lời 3-5 câu hỏi về 2 chủ đề 

khác nhau. Thí sinh đặt tối đa 2 câu hỏi. 

Phần 3: Miêu tả 

Thí sinh miêu tả người, đồ vật, hoặc môi 

trường sống, làm việc và học tập cụ thể. 

Phần 4: Thảo luận 

Thí sinh được cung cấp một ý kiến và 

một gợi ý liên quan đến ý kiến. Thí sinh 

trả lời đồng ý hoặc không đồng ý với ý 

kiến và gợi ý đó. 

II. CÁCH TÍNH ĐIỂM THI VÀ MÔ TẢ NĂNG LỰC ỨNG VỚI ĐIỂM THI 

1. Cách tính điểm thi 
- Mỗi kỹ năng thi: Nghe, Đọc, Viết, Nói được đánh giá hoặc quy đổi về thang điểm từ 0 đến 25. 

- Điểm của bài thi được cộng từ điểm của mỗi kỹ năng thi, tối đa là 100 điểm, sau đó quy về thang điểm 10, 

làm tròn đến 0,5 điểm; được sử dụng để xác định mức Đạt hay Không đạt. 

- Yêu cầu đối với mức Đạt: Có kết quả thi của cả 4 kỹ năng thi, tổng điểm của cả 4 kỹ năng đạt từ 6,5 điểm 

trở lên. 



ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TUYỂN SINH 

HỆ SAU ĐẠI HỌC MÔN TOÁN 

PHẦN CHUNG. 

1. Hàm nhiều biến, đạo hàm, vi phân hàm nhiều biến 

- Khái niệm 

- Tính đạo hàm và vi phân cấp 1và cấp 2 hàm nhiều biến. 

2. Cực trị hàm nhiều biến 
- Khái niệm. 

- Tìm cực trị hàm nhiều biến. 

3. Tích phân kép 

- Khái niệm. 

- Cách tính tích phân trong tọa độ Đề các, trong tọa độ cực. 

4. Tích phân đường loại 2 

- Khái niệm. 

- Phương pháp tính tích phân đường loại 2. 

- Định lí về điều kiện cần và đủ để tích phân đường loại 2 không phụ thuộc vào đường lấy tích phân. 

PHẦN TỰ CHỌN (Thí sinh được chọn phần A hoặc phần B). 

Phần A. (Phương trình vi phân và chuỗi). 

Phương trình vi phân  

- Phương trình vi phân cấp 1:  phương trình phân ly, phương trình tuyến tính, phương trình vi phân 

toàn phần. 

- Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2có hệ số hằng số. 

Chuỗi 

- Chuỗi số (các khái niệm cơ bản, các tiêu chuẩn so sánh, Cauchy, D’Alembert,Leibnitz, tích phân, 

hội tụ tuyệt đối). 

- Chuỗi hàm (các khái niệm và quy tắc tìm miền hội tụ của chuỗi hàm). 

Phần B.(Xác suất và thống kê). 

Xác suất và xác suất có điều kiện 

- Biến cố và xác suất của biến cố. 

- Xác suất có điều kiện. 

Biến ngẫu nhiên 

- Bảng phân phối xác suất. 

- Hàm phân phối và hàm mật độ. 

- Các số đặc trưng của biến ngẫu nhiên. 

- Luật nhị thức, luật phân bố chuẩn, phân bố Poa-xông. 

Biến ngẫu nhiên hai chiều 

- Bảng phân phối đồng thời. 

- Hệ số tương quan. 

Mẫu thống kê và ước lượng tham số  
- Mẫu thống kê. 

- Ước lượng khoảng cho kỳ vọng và phương sai. 

Tài liệu tham khảo 

[1] Nguyễn Đình Trí (chủ biên), Toán học cao cấp, tập 2, NXB Giáo dục, 2006.  

[2] Nguyễn Đình Trí (chủ biên), Toán học cao cấp, tập 3, NXB Giáo dục, 2006. 

[3] Nguyễn Đình Trí (chủ biên), Bài tập Toán học cao cấp, tập 2, NXB Giáo dục, 2006.   

[4] Nguyễn Đình Trí (chủ biên), Bài tập Toán học cao cấp, tập 3, NXB Giáo dục, 2006. 

[5] Tống Đình Qùy, Giáo trình xác suất thống kê, NXB Bách Khoa-Hà Nội, 2009. 

 

 

 

 

https://docs.google.com/file/d/0B0FAEEsDbPrKS2phdE5VMGRzUTg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B0FAEEsDbPrKVFE1aU5Pd05na1k/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B0FAEEsDbPrKbWxTNDZzSTVBVHc/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0FAEEsDbPrKUXZHNVJ2T3JfbVE/edit?usp=sharing
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