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Kinh gili:
'l'hco 

Qu1' ch6 dr)o tao trinh clQ thac si ban hdnh theo ThOng ttL s0 I5 201 4/T1 -BGDll l'
rrgirl' l5l5l20l4 r,:i Quy chd tu.v6n sinh vi ddo tao trinh dd ti6n sibarr hirnh theo'l'herng trL sd
08/201 7/.f'f-ll(iDD'f ngd"v 04/412011 cua B0 tnr6'ng BO Gi6o cluc vri Drio tao. T'nrting Dai hoc
Md - I)ia chat tO c,hitc. tuy€tr sitrh sau rJai hoc dcrt 1 ndnr 2019 vcvi sO lrrong.450 hoc vi0n cao
hoc vi 15 nghi6n cftr-r sinh c6.c ngirnh. olruy6n ngdnh kdrn thco chi ti6u dr,r lii6n nlnr salr:

1,'Iuy6n sinh cao hgc (diro t4o trinh il6 th4c si)
I.l. Cric ngi\nh, chu'r,On ngiinh tliro tao vi chi ti6u du' kiOn

S6

TT
Nginh diro tao

C6c ngilnh, chuy0n nginh gAn c6 th6 hoc bii
sung ki6n thirc tl6 du thi

Chi ti0u

du ki6n

I
K\r thuat dia ch6t

- Dia chdt khoiing s6n vd thim do

- Dia ch0t th[ry r,[n
- Dia chit c6ng trinh
- Dia chdt hpo

- Khoting vdt hoc vd dia h6a lioc
- Ky thLr0t dia vdt ly (c6 the hoc chLrv0n ngdnh

Dia ch6t KS vd TD. Dia chAt hoc)

- Dia clrit clau khf,:- 1111110C dra Clrat

- Nguy6n liQu khodng

- C6c chLryen nginh Xiy du'ng cAu dLrong: Xay

dutrg c6ng trinh vd c6ng rrghi01r...,cua nrot sd

tnrdng ciqi hoc khdc c6 th6 hoc b6 sung ki6n
-; ,

thuc c10 iroc chuf in ngdnh Dia chdt cdng trinh.

35

1 Dia chAt hqc

- KV thu0t dia ch0t

- Kv thu4t dia vdt ly
,t- lln l]()c (lla cllnt

- Dia mao vi cd ciia lf
- Hii du'ong hoc

ti)

3 Khoang r,0t ltoc vd tlia h6a hoc

- Ky thLrltt clia chit
- Dia ch0t hqc

- Tin hoc dia ch6t

10

4 Khaithdc mo

- T(y thLrat xdy clung c6ng trinh ngam vii nrir

- Tin hoc rn6

- K! thuAt tuy6n khodng

35

5 K!' thuAt tu,v0ir khoing
- Tuy6n luyQn qLrqng

- Khaithdc mo

10

6 Ky thuat dien
- K! thuqt di6n tir. vi6n th6ng

- K! thuqt di0u khiOn vd tu d0ng h6a

10

7 Ki thuit cli0u khi0n vd ttr cl6ng h(ra

- K! rhudr di6n riL

- Di6n khi h6a
.i

- K,) thuil tli8n tri. vien thong

10



tt li]' thupt ccv lthi dQng lgc

- Ky thuqrt co diOn tir, Ky thlrat nhiet, K! thuat

c6ng nghiQp, I(y thLriit 0 t0, ctr ki'' thuit ctia citc

truong clai hoc khiic

li)

9 K! thLrAt co khi

- K! thLrdt co di0n tir, I(1r thuat nhi0t, Klj thuat

c6ng nghiQp, K! thudt 6 t6, co ky thult cira cfc

trrronH drri lrt.rc l<lric

i0

i0 K1' thLrirt xi1 thmg e orrg tLinh nginr

- I(y thu{t x6y dLLng cira clic truong cl4i hqc

kh6c

- Khai thdc rno

- Chuy6n ngdnh Dia chat c6ng trinh
- Dia hy thu4t x0y dltng

- Ky thu0t co so hq tdng

l0

l1 Ky, thuqlt tric tl1a - ban dd

- Bfn dd vi6n thim vd hQ th6ng tin dia 1j,
- -!

- Quau ty da1 dat

- Dia chinh

- Quy hoach vung vd dd thi

- Tin hoc tr[c dia

15

l2
Biin d6 vi0n thdni r,,i hQ thdng tin dla

ri

- Ky thr.rqrt tr[c dia - brin dd
. .!

- Quan t1' dat ilur

- Tin hqc tric dia

- Dja chlnh

- Qiry hoach vr)ng i,a do thi

t0

13 KI thudt dta vitt ly
- K! thu{rt dia chdt

- Dia chAt hoc 10

t4 I(V rhulir ddu hhi

- Khoan khai thdc

- Khoan tham dd

- C6ng ngh0 khoan

- ThiCt bi dAu khi

1t)

15 Klr thu0t htla hoc
- Ki thuf,t h6a hoc cila cic tru'dng dpr hoc khhc

- Ky thu0t h6a ddu vd loc diiLr
10

l6 Quan llf hinh t6

- fguiii co,bing cl4i hoc ng:inh hhic phai hgc

b6 sung ki0n thuc vr\ phrii co it nh,it 02 nanr

kinh nghiQin l2rm vi6c trong linh vuc kinh t0

ho[c qudn ly truoc khi du tlii nganh Ql,K'l

r50

t7 Dia tin hoc

- ('0ng nglri,tlrong tirr

- Ki thu.1t tric dia - ban c16

- Ky thuat dia ch0t

- Dia chit hoc

- Dia 1y tu nhi6n

- Quiin li c16t dai

15

18 Ky thuit nrOi trut)ng

- K! tiruAt h6a hoc

- Ky thuAt vit li0u
- KV thudt luy0n him

25

t9 Quan ly d6t dai

- Ilin dd vi0n thdrn vtir h0 th6ng tin clia ly
- Ban d6 hoc;

- Tin trio dia

- Quan ly tdi nguy0n vi mOitruorrg
- Dia ly tr,r nhi0n;

- Quiin 11i do thi
-Qui1n ly bi0n cliio vii ddi bd

25



1.2. Hinh thrfrc tuy6n sinh: Thi tuyOn

1.3. Di6u kiQn vin blng O0 arp thi dio t4o trinh tIQ th4c si
- Da t6i nghiQp d4i.hqc dung ngdnh hoflc phu.hqp v6i nglr] tldngky Oo.r]tt 

^ A. ,. ,

- Nguoi 
"-O 

Uing t6t nghiQfdai hqc ngdnh gAn phni hqc b6 sung ki0n thric (k6t thric trudc

ngdy 31 th6ng 01 nEm 2019); r ,
Ngubic6 bing t6t nghiQp d4i hgc ngdnh dring ho{c phtr hqp v6i nginh d[ng.kf dg thi dat

loai khf tio ton duq;du thi ng& sau khi t5t nghiep, dat loai trung binh kha tro xu6ng phii co it

ntr6t Ot n6m kinh nghiQm lirnviQc; thi sinh t6t nghiQp clai hqc ngdnh kh6c du thi ngdnh Quin ly

[t h;6;hai;ttr rh? 6.2 na* kinh nghiem ldm riq" tto,.g linh vuc d[ng ky du thi k0 tr] ngdv c6

qrrye, di.nh cdng nhfln tdt nghiQp dai hqc dOn ngiy nQp h6 so'

1.4. Thdi gian diro t4o: 1,5 - 2ndm. 
,

1.5. Cdc mdn thi tuy6n: To6n cao c6p, Ti6ng Anh, m6n Co s6' 
-ry

Thi sinh cO m6t trong c6c chim[ chi hJac vln b[ng sau dugc miSn thi m6n ti6ng Anh:

a) Chimg chi titing Anh tuong ducrng trinh d9 B1 holc b6lc316 trd lOn theo Khung Chdu Au

chung trong thdi h4n 2ndmtinh d6n ngdy dg thi, bao g6m:

- Chrilg chi titing Anh TOEFL PBT, TOEFL ITP, TOEFL CBT, TOEFL iBT, chirng chi

ti6ng Anh f5BtC do c7c trung tam IIG, IIE hofc cdc trung tAm do ETS riy quy$n;

- C6c chimg chi tieng Anh kh6c duo. c quy dinh trong Ba1g tham chi€u chirng chi ngo4i ngt

ruong ducrng trinh dO et n6u trong PhU lqc III cria Thdng tu s6 05/2012ITT-BGDDT;
-- 

ChirL chi ti6ng Anh tuong A,r*g trinh dO 81 theo Khung ChAu Au chung v€ ngo4i ngfr do

HiQu truong c6c tru&ng dai hqc dugc ph6p dio t4o trinh d0 dai hgc ngdnh ngo4i ngt tucrng img

cap;- ' ' 
b) Bing t6t nghiep dai hqc du-o. c ddo t4o o nu6c ngodi bing ti6ng Anh;

rj ging t6t n;hiQp d4i hqc ngdnh ngo4i ngt (tiOng Anh).

1.6. HA ,o j,y trriiocrn xin dg thi; So yOu ly lich c6 xdc nh0n ctra co quan ho{c chinh quy6n dia

;il;;r-al6i .rr"ng nh6n dir sric kh6e rrqc tap cira benh viQn da khoa; Bin sao bing vd bang
'OiC* 

tSingttibp dai hqc; 3 anh cd 3x4 vit2 phong bi ghi rO hq t0ru dia chi, tliQn thoai li6n hQ.

2. Tuy6n sinh nghi0n criu sinh (tlho tlo trinh tIQ ti6n si)

2.L. Cfic ngirnh diro t4o vir chi ti6u dq kiOn

TT TOn nginh Chi tiOu du ki6n

1 Ky th"at dt" 
"haa

2

2
;
J

4

Pii chAt trqc 1

Kho6ng vflt hgc vi dia h6a hqc 1

fy ttru4t ddu khi 1

5

6

K! thuQt dia vat li 1

K! thuQt co khi dQng lgc I

7

8

9

m
11

12

13

Ky thuat trfi dta - ban dd 2

Khai thic m6 1

KY thuat diQn 1

K! thuQt xdy dPg c6ng trinh ngdm 1

Quin 1), kinh to 1

Ky thrat dtetkhidn vi tu dQng h6a 1

fcy tt"at tuyOn kho6ng i

._1,

tttc

qo
ntr
1fi,



2.2. Ilinh thric tuy6n sinh: Xdt tuyOn

2.3. Diiju kiQn d1r tuy6n 
lx CO bAng i6t nghiep dai hqc lopi gi6i trd 10n hofc bing th4c si phu hcr,p nginh ddng kli dp

tuyOn; -Al, , .
* C6 it nh6t 1 bdi b6o ho[c b6o. c6o khoa hQc li6n quan dtin hu6ng nghiOn ctlu cita d0 tai

d[ng trgn t4p chi khoa hQc hoflc kj,y6u.hQi nghi, hqi th6o khoa hqc chuy0n ngdnh c6 phAn biQn

tron; thoi han 03 ndm Q6 th6ng) t-inir Atln ngay dang ky du tuy€n'
* C6 d0 cuong vA dg dinh nghi€n criu.
* Thu gicri thi-du danh gi6 pham c\At nghO nghigp, n[ng lUc chuy6n m6n vd khi nlng thpc hiQn

nehi6n ciru cua nguoi dp tuyen cria it nnat Ot nhd khoa hgc c6 chric danh gi6o su, ph6 gi6o su ho{c co

hIc vi ti6n si khoi hgc, ti6nsi d6 tham gia ho4t dgng chuy6n m6n vdi ngu<ri dg tuy6n vd am hi6u linh

v.uc mi nguoi d1r tuyOn dU dinh nghiCn criu.
* Trinh dQ ngo4i ngt ffri-sinfr phii.c6 mQt trong c6c chimg chi hoflc vdn bing sau:

,);id;6ilgrriOp dai hqc hoic bing th4c si do .o so dio t4o nu6c ngodi c5p cho nguoi

hqc toin thbi-gian d nu6c ngoii mi ng6n n[t rtr dpng hong qu6 trinh hoc tflp ld tiOng Anh hoac

ti6ne nudc nsodi kh6c;
b) eing t6t nghiQp dai hqc c6c nginh ngdn ngt nu6c ngoii do c6c co s0 dio t4o ciia ViQt

Nam c6p;
,;'C6orrg chi tii5ng Anh TOEFL iBT tir 45 Fo l0n hoEc Chimg chi IELTS (Academic

Test) tu 5.0 tr6 rc" ao *Oi t6.chric khio thi dugc qu6c t6 vn Vi0t Nam c6ng nhfn c6p trong thcri

hqn02 ndm (24 th6ng) tinh d6n ngiy ddng ky dU tuy6n;

d) Ngudi dU tuy6n d6p img quy dinh t4i mgc a khi ng6n $q tY dqng trons thdi gian hsc

tap kh6ng ptrai fa iiO"g Anh hoal Aai, 
"ne 

q-yy dinh tai muc b khi c6 bing t6t nghiQp d4i hec

nsinh ng6n ngt nu6c-ngodi kh6ng pfrai fa tic;g Anh ho{c c6 c6c chirng chi ti6ng nudc ngoiri

i.ti" ir3ig^ari-o oint dQ tucrng ducrng (tyv aiorr tai Phu lqc II cua Th6ng tu s6 08/20lT lrr'
BGDET) theo quy rtinh tai muc c do mQt t6 chric khio thi ducr. c qu6c tC vi Viot Nam c6ng nh?n

"a, 
*"i ttroi han 02 n6m ea thane)tinh diin ngny dqne Ev au tuy0n thi phni c6 khi ndng giao

;6;;;:;rdrt6G Anh'trong c[uycr,mon (c6 trr6,ai6n d4t nhirng v6n dc thuOc.linh vuc

chuy6n m6n cho ,g,roi.rcra" hieu bang ti6ng Anh vd hiOu dugc ngudi kh6c trinh bny nhcrng vdn

d0 chuy6n mdn bing ti6ng Anh).
d) Nguoi a,itry6i le c5ng ddn nudc ngodi phii c6 trinh dO ti0ng ViQt tOi tnieu tu Bpc 4

tr& 16n theo Khung n[ng lyc ti6ng viQt dung cho ngu]i nu6c ngodi.
* Dugc .o quun quan ly nhdn sg gidilhiQu dp tuy6n dio t4o trinh d0 tiOn sT.

2.4. Thdi gia,, oeJ tf;iD6i u"i ng"oi Jo uing'ttrac si ia 3 ndm tQp trung li6n tuc; ooi voi ngudi

c6 bing t6taghiQp dai hqc li 4n6m t$p trungli6otU?'
firong hqp-nghian ciru sinh kh6ng theo hgc tQp trung 1i6n tr,rc dugc, nghi* .^ry:*, h ,fi

denh, ,inal iirraig theo hec tap trung 1i0n tuc t4i co sd dio t4o trong giai do4n 24 thdng ddu

ke ttr khi c6 quyiit dinh c6ng nhQn nghiOn criu sinh'

;s: f}";;di; t"y6rb;""1".a1r frry6"; So yiiu g lfch c6. i6c ph4n cira cg.tuan;.$16v clrlne

nh4n dri sric kh6e trqc tAp cira benh ]Gn da khla; Bin sao bing tdt nghiQp dai hqc vi bing di6m,

ofi rd ,grriep 
"uo'hgc^vd 

bing diem; Chirng chi hoflc vdn bing ngo4i ngt; Bin khai c6c cdng

trinh khoa hgc cirng bin sao c6c cdng trinh d6; DO cuong ve au dinh nghien guq Thu gi6i thiQu

il;),6;;&;g "ai "t 
oiau tuy6n .iu 

"o 
quan chtr quin c6 thAm quy0n quvtit dinh nhdn sv; 03

anfr r'O 3x4 vitb2phong bi d6n tem, ghi rO hq tOn, dia chi, diQn thoai 1i6n h0'

3. Thli gian nh$n h6 scr vir thi tuy6n . 1"' ^-ijf;;-iliryil 
(theo mdu quv dinh) c6 thO nQp tryc ti6p hofc qua duole.Buu.diQn theo

dia chi: Phdng Dio tao-sau dai hqc,'Truong Dai hqCM6 - Eia ch6t, phuong Dric Thing, quf,n

Bic Tir I-iem, thanh PnO 
ga NOi. 

-- r A ,"* ^;#aU 
*Va" cdn c6 tt C. ,Op t4i: Truong Dai hq_c Ddng{h6p, sO fgl Ph4m Htu LAu,

Phucrng 6, TP Cao Lanh, Tinh E6ng Th6p. ET: 0913-97.5J65 (ThS Nguyen Htiu Gqn)'

rioi gian nhan h6'scy: Tu ngd! ra Th6ng b6o diin htit ngny 3110112019.



Thdi gian thi tuydn theo quy dinh cira B0 Gi6o dpc vd Eio t4o vd sC ducrc thdng b6o dtin
thi sinh trong qu6 trinh nhQn hd so.

NhAn dugc Th6ng b6o ndy, trdn trgng dA nghf Quy co quan th6ng b6o rQng rdi ddn
nhirng thi sinh c6 nguyQn vgng dugc ddo t4o sau d4i hqc. Thi sinh cAn c6 s1r chudn bi, 6n tdp
tru6c. Nhd trudng sC c6 kii ho4ch UOi auOng ki6n thric cho thi sinh dg thi tuy6n sinh cao hgc
tru6c khi thi tuy6n.

Mgi thir tr;c chi ti6t xem tr0n Website cria Nhi trucrng ho4c li6n h0 v6i Phong Ddo tao
sau d4i hgc, Trudng Dai hgc M6 - Eia ch6t, diQn tho4i: 024.i8386438;

Email : daot ao s audai ho c @hum g. e du.vn

Noi nh$n:
- Nhu tr6n;
- Vu GDDH (cf6 b6o c6o);
- C6c PHT (d6 ph5i hqp chi d4o);
- Website; HUMG EOFFICE;
- Luu:HCTH, ETSDHIoT;.

KT.HIEU TRIIdNG
PHO.HIEU TRTIONG

./.,.l'

TS Bni Xufln Nam

\

#



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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