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         NGÀNH ĐÀO TẠO
   •     Kỹ thuật Điện, Điện tử
   •     Kỹ thuật Điều khiển và 
          Tự động hóa
   •     Kỹ thuật Cơ khí

http://em.hung.edu.vn/

Trong giai đoạn Công nghiệp hóa và Hiện đại hóa 
đất nước, các kỹ sư, cán bộ kỹ thuật thuộc lĩnh vực 
Cơ khí, Điện, Điện tử và Tự động hóa đóng vai trò 
không thể thiếu trong các nhà máy xí nghiệp. Họ là 
những người thực hiện việc thiết kế, chế tạo, lắp đặt 
và vận hành cho các máy móc thiết bị, nhà máy công 
nghiệp. Do đó, nguồn nhân lực trong lĩnh vực này là 
hết sức cần thiết. Đặc biệt là sự đầu tư mạnh mẽ của 
các tập đoàn công nghiệp lớn của nước ngoài cũng 
như trong nước ở nước ta như hiện nay làm cho nhu 
cầu về nguồn nhân lực trong các lĩnh vực này trong 
giai đoạn hiện nay ở nước ta là rất lớn.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo các kỹ sư ngành: Kỹ thuật Cơ khí: Kỹ thuật 
Điện, Điện tử, Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa, 
có năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo 
đức và sức khỏe tốt. Các kỹ sư ra trường được trang 
bị:
- Các kiến thức chiều sâu về Cơ Khí, Điện, Điện tử 
hoặc Tự động hóa.

- Các kiên thức chiều rộng về các vấn đề liên quan 
đến kỹ thuật Cơ - Điện.

- Tính chuyên nghiệp trong giao tiếp, tinh thần làm 
việc nhóm, tác phong thái độ chuyên nghiệp và đạo 
đức nghề nghiệp

- Khả năng ngoại ngữ và tin học đáp ứng yêu cầu 
giao tiếp, đọc tài liệu và sử dụng thành thạo các phần 
mềm trong lĩnh vực chuyên môn.

KHOA CƠ - ĐIỆN
Faculty of Electronmechanics

Địa chỉ: P604-605 nhà C12 Tầng. 
Trường ĐH Mỏ - Địa chất, Số 18 Phố Viên 
P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội 
Điện thoại:(+84 4) 37523432
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CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Các kỹ sư được đào tạo một trong các chuyên ngành thuộc Khoa Cơ - Điện có khả năng 
làm việc tại:
- Các viện nghiên cứu Khoa học công nghệ thuộc chuyên ngành đào tạo;
- Các trường Đại học, Cao đẳng và Đào tạo nghề có liên quan;
- Các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp và có thể tiếp tục học cao học và nghiên cữu sinh trở 
thành Thạc sĩ, Tiến sĩ kỹ thuật thuộc ngành đào tạo.

CHUẨN ĐẦU RA

Sau khi tốt nghiệp với các kỹ năng, trình độ thu nhận được, Kỹ sư thuộc các chuyên ngành 
Cơ - Điện được đào tạo các bản lĩnh chính trị vững vàng, có sức khỏe, có kiến thức chuyên 
sâu về chuyên nghiệp. Các kỹ sư thuộc lĩnh vực Cơ - Điện có thể hoàn thành tốt các công 
việc:
- Thiết kế hệ thống Cơ khí, Điện, Điện tử và Tự động hóa cho các dây chuyền công nghệ 
của xí nghiệp công nghiệp chung;
- Thiết kế hệ thống Cơ khí, Điện, Điện tử và Tự động hóa cho các dây chuyền công nghệ, 
máy móc thiết bị trong công nghiệp Mỏ và Dầu khí;
- Quản lý, vận hành và khai thác các hệ thống tự động của các nhà máy, xí nghiệp;

CÁC HỆ ĐÀO TẠO

Các chương trình đào tạo kỹ sư các chuyên ngành trong Khoa Cơ - Điện được thực hiện 
theo hình thức tiến chỉ với thời lượng của các hệ như sau:
.   Đại học - Hệ đào tạo chính quy (3-5 năm)
.   Đại học - Hệ vừa làm vừa học (4-5 năm)
.   Đại học - Hệ liên thông
.   Liên thông Cao đẳng - Đại học (1,5-2 năm)
.   Liên thông Cao đẳng nghề - Đại học (2-2,5 năm)

KHỐI TUYỂN SINH
Các ngành đào tạo trong khoa cơ điện
thực hiện tuyển sinh theo khối A,A1
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Email: congnghethongtin@
humg.edu.vn

     CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO
   •     Tin học Địa chất
   •     Công nghệ Phần mềm
   •     Tin học Mỏ   
   •     Mạng máy tính
   •     Tin học Trắc địa
   •     Tin học Kinh tế
   •     Khoa học máy tính ứng dụng

http://it.humg.edu.vn

KHOA CÔNG 
NGHỆ THÔNG TIN

Địa chỉ: Tầng 7 nhà C12 tầng khu 
A Trường Đại học Mỏ - Địa chất,  , 
phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, 
Hà Nội
Điện thoại: (84-04) 8387570

TIN HỌC ĐỊA CHẤT
   Công việc sau khi ra trường:
- Giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực địa 
và tin học
- Tham gia công tác quản lý về các lĩnh vực liên quan
   Nơi làm việc:
- Các cơ quan Bộ, Các Sở
- Các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty về các lĩnh vực 
địa chất, khai thác mỏ, môi trường,…
- Các Công ty nghiên cứu, phát triển phần mềm, Công 
nghệ số, CNTT của nhà nước và tư nhân, quốc tế…
- Các Trường Đại học, Viện nghiên cứu liên quan 
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
Công việc sau khi ra trường:
Lập trình viên; Kiểm thử phần mềm; Khảo sát, phân 
tích & thiết kế phần mềm; Quản trị hệ thống thông 
tin; Đào tạo; Tư vấn ...
Nơi làm việc:
Các công ty phần mềm; Bộ phận CNTT của các cơ 
quan, tổ chức; Giáo viên CNTT ở các trường học;
TIN HỌC MỎ
   Công việc sau khi ra trường:
- Phát triển và ứng dụng các thành tựu của Công nghệ 
thông tin trong khai thác tài nguyên khoáng sản
- Khai thác và sử dụng được các phần mềm chuyên 
ngành trong lĩnh vực khai thác mỏ nói chung và sản 
xuất nói riêng.
  Nơi làm việc:
- Các bộ phận vận hành và phát triển CNTT ở các 
doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp mỏ nói riêng 
và các cơ quan quản lý nhà nước về các lĩnh vực có 
liên quan. 
- Các công ty, xí nghiệp khai thác, chế biến khoáng 
sản có ích và các mỏ khai thác vật liệu xây dựng
- Các cơ sở đào tạo như Trường Đại học, Cao đẳng,
Trung cấp, Dạy nghề và các Viện nghiên cứu trong 
lĩnh vực CNTT và khoa học kỹ thuật mỏ
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MẠNG MÁY TÍNH   
Công việc sau khi ra trường: -Phân tích, thiết kế và triển khai hệ thống mạng, và bảo mật mạng.
- Quản trị các hệ thống mạng máy tính và truyền thông số.
- Tích hợp, chuyển giao công nghệ các hệ thống điện tử-điện nhẹ trên nền tảng IP.
- Lập trình, phát triển ứng dụng web site.
  Nơi làm việc:
- Các công ty tư vấn, thiết kế, cung cấp giải pháp công nghệ thông tin, Internet và viễn thông 
- Các ngân hàng, các tập đoàn đa quốc gia, các công ty lớn có nhiều chi nhánh cần quản trị.
- Các cơ quan quản lý nhà nước (Cán bộ vận hành, quản trị, và phát triển hệ thống mạng).
- Các cơ sở đào tạo, trường đại học, các tổ chức nghiên cứu về công nghệ thông tin…
TIN HỌC TRẮC ĐỊA   
Công việc sau khi ra trường: Đào tạo kỹ sư Công nghệ thông tin - Chuyên ngành Tin học 
trắc địa (kỹ sư Địa tin học) phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức chuyên ngành Tin học và Trắc địa...
  Nơi làm việc:Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư Địa tin học có thể làm việc cho các cơ quan như: Bộ 
Tài nguyên & Môi trường và các đơn vị trực thuộc; Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn 
và các đơn vị trực thuộc; Các doanh nghiệp trong lĩnh vực Đo đạc & Bản đồ...
TIN HỌC KINH TẾ   
Công việc sau khi ra trường: -Lập trình viên máy tính, cán bộ tester các hệ thống phần mềm.
- Quản trị mạng máy tính.
- Chuyên viên phân tích, thiết kế, cài đặt và bảo trì các hệ thống Thông tin.
- Chuyên viên phát triển phần mềm trong lĩnh vực Kinh tế, Quản trị kinh doanh...
- Giảng viên các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp nghề
- Cán bộ các Trung tâm Công nghệ Thông tin của các cơ quan, tổ chức kinh tế và xã hội.
   Nơi làm việc: -Các cơ quan, tổ chức hành chính sự nghiệp (tại các Phòng CNTT, Phòng 
quản trị nhân lực, Phòng Tài chính kế toán, Phòng Thương mại, Phòng PR, Phòng Maketting).
- Các đơn vị kinh tế như: các công ty, doanh nghiệp, các tập đoàn kinh tế trong và ngoài...
- Các đơn vị thuộc lĩnh vực tài chính ngân hàng: như các ngân hàng, tổng cục thuế…
- Các công ty Tin học: Nơi cung cấp các giải pháp về CNTT.
- Các cơ sở đào tạo và các viện nghiên cứu (các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp nghề 
có đào tạo CNTT)
KHOA HỌC MÁY TÍNH ỨNG DỤNG  
 Công việc sau khi ra trường: -Nghiên cứu, xây dựng, vận hành, bảo trì hệ thống công nghệ 
thông tin trong các cơ quan, công ty, doanh nghiệp...
- Thiết kế và phát triển hệ thống phần mềm trên nền tảng web và công nghệ di động.
- Phân tích, đánh giá an toàn và bảo mật hệ thống thông tin cho các hệ thống mạng, Internet 
và cơ sở dữ liệu.
- Khai phá và phân tích dữ liệu (Data Warehouse, semantic web...)
   Nơi làm việc: -Các công ty phát triển, gia công phần mềm.
- Các công ty tư vấn, thiết kế giải pháp mạng, và cung cấp giải pháp công nghệ thông tin.
- Các bộ phận CNTT trong cơ quan, tổ chức nhà nước, Giáo viên CNTT ở các trường học.
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Kỹ sư chuyên ngành Địa chất dầu khí  
- Khảo sát địa chất khu vực; phân tích, minh giải tài liệu địa chất, địa chấn - địa tầng, xây dựng các 
bản đồ cấu tạo, mặt cắt địa chất - địa vật lý; đánh giá tiềm năng dầu khí của bể trầm tích và chỉ ra 
cấu tạo có triển vọng nhất; đề xuất vị trí giếng khoan tối ưu, xây dựng cột địa tầng dự kiến và các 
kế hoạch lấy mẫu, đo carota, thử vỉa cho giếng khoan; 
- Đánh giá đá sinh dầu khí; xây dựng mô hình trưởng thành đá sinh, mô hình dịch chuyển của 
hydrocarbon được sinh thành từ đá mẹ; 
- Nghiên cứu địa chất tầng chứa: phân tích, minh giải môi trường lắng đọng; đánh giá ảnh hưởng 
của quá trình thành đá và biến đổi thứ sinh lên chất lượng của đá chứa vụn và cacbonat; nghiên 
cứu và đánh giá đặc trưng tầng chứa; xây dựng mô hình địa chất tầng chứa; 
- Tính toán, ứng dụng phương trình dòng chảy của hydrocacbon trong điều kiện tầng chứa; phân 
tích trạng thái khai thác của giếng, cụm giếng và toàn mỏ dầu khí. Nghiên cứu địa chất mỏ và đưa 
ra các giải pháp xử lý giếng, nâng cao hệ số thu hồi dầu; dự báo sản lượng khai thác, kết thúc mỏ.
Kỹ sư ngành Địa vật lý 
- Công việc ngoài thực địa: Thu thập số liệu vật lý bằng máy đo địa vật lý;  
- Công việc văn phòng: phân tích số liệu để nghiên cứu cấu trúc của trái đất; tìm kiếm khoáng sản 
(dầu khí, than đá, vàng,...), điều tra tài nguyên nước, đề phòng các tai biến địa chất (động đất, sóng 
thần, sạt lở đất), xác định độ bền vững của đất đá thiết kế xây dựng  các công trình (nhà cửa, hệ 
thống đê thủy lợi, cảng biển, dàn khoan,... trên đất liền và ngoài khơi), bảo vệ môi trường (đo độ 
ô nhiễm trong sinh hoạt đời sống hàng ngày, trong quá trình khai thác khoáng sản) 
Nơi làm việc: Cơ quan và đơn vị liên quan đến hoạt động quản lý, điều tra địa chất, khai thác, 
chế biến khoáng sản thuộc: Tập đoàn dầu khí Việt nam; Tập đoàn than; Bộ Tài nguyên và Môi 
trường; Sở Tài nguyên và Môi trường tại các tỉnh; Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; 
Bộ công thương; Bộ xây dựng; Bộ khoa học công nghệ. Doanh nghiệp hoạt động khai thác, chế 
biến khoáng sản trên phạm vi cả nước và nước ngoài: các công ty con của tập đoàn dầu khí, than 
khoáng sản. Các liên đoàn điều tra tài nguyên nước (có trên cả 3 miền Bắc, Trung, Nam). Chủ đầu 
tư, doanh nghiệp phục vụ xây dựng, giao thông, thủy điện, thủy lợi. Trường Đại học, Viện nghiên 
cứu, Trung tâm nghiên cứu khoa học và công nghệ.

KHOA DẦU KHÍ
(FACULTY OF OIL AND GAS)

Địa chỉ: Tầng 8, Nhà C12 tầng, Trường 
Đại học Mỏ - Địa chất. Số 18, phố Viên,
phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm,
Hà Nội
Điện thoại: +84 (0) 4 38387569. 

CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO
   • Địa chất dầu khí
   • Địa vật lý
   • Khoan khai thác dầu khí
   • Khoan thăm dò - khảo sát
   • Thiết bị dầu khí
   • Lọc hóa dầu
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Kỹ sư chuyên ngành Khoan - Khai thác dầu khí 
- Nghiên cứu, lập phương án, thiết kế phát triển các mỏ dầu khí;  
- Nghiên cứu, lập phương án, thiết kế, giám sát thi công giếng thăm dò dầu khí, giếng khai thác dầu khí;  
- Nghiên cứu, lập phương án, thiết kế, vận hành khai thác giếng dầu khí;  
- Nghiên cứu, lập phương án, thiết kế vận chuyển cất chứa dầu khí. 
Nơi làm việc: Các cơ quan quản lý nhà nước bao gồm Bộ công thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường; 
Các trường đại học, Viện nghiên cứu; Các tập đoàn, Tổng công ty, Công ty trong và ngoài nước hoạt 
động trong các lĩnh vực dầu khí

Kỹ sư chuyên nghành Khoan thăm dò - Khảo sát 
- Nghiên cứu, lập phương án, thiết kế, thi công khoan thăm dò khoáng sản rắn, khoan thăm dò khai 
thác nước dưới đất; 
- Nghiên cứu, lập phương án, thiết kế, thi công khoan khảo sát phục vụ thiết kế nền móng công trình 
và khoan các giếng kỹ thuật trong các lĩnh vực quốc phòng, xây dựng, giao thông vận tải. 
Nơi làm việc: Các cơ quan quản lý nhà nước bao gồm Bộ công thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, 
Tổng cục Địa chất và khoáng sản, các Sở Tài nguyên trực thuộc các tỉnh, thành phố; các Trường đại 
học, Viện nghiên cứu; các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty trong và ngoài nước hoạt động trong các 
lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải, quốc phòng, tài nguyên khoáng sản, nước và môi trường
Kỹ sư chuyên ngành Thiết bị Dầu khí 
- Nghiên cứu tính toán thiết kế, kiểm toán máy và các thiết bị dầu khí; 
- Nghiên cứu tính toán thiết kế, chế tạo, thi công xây lắp giàn khoan và các công trình đường ống bể 
chứa; 
- Nghiên cứu vận hành và nâng cao hiệu quả sử dụng của các thiết bị trong khoan, khai thác, thu gom, 
xử lý, vận chuyển và cất chứa dầu khí; 
- Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị dầu khí; 
Nơi làm việc: viện nghiên cứu, các cơ sở thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Các 
công ty sản xuất kinh doanh trong và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực có liên quan.

Kỹ sư chuyên ngành Lọc - Hoá dầu 
Nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực kỹ thuật công nghệ hóa học đặc biệt các quá trình công 
nghệ chế biến dầu khí, công nghệ hóa dầu, công nghệ chế biến polyme, sản xuất nhiên liệu sinh học; 
xử lý môi trường dầu khí; tối ưu hóa và mô 
phỏng các quá trình công nghệ trong công 
nghiệp dầu khí; sản xuất chất xúc tác cho 
các quá trình hóa học; liên ngành trong lĩnh 
vực khai khoáng; sản xuất sơn, nhựa đường; 
tư vấn chuyển giao công nghệ… 
Nơi làm việc: Các cơ quan, đơn vị hoạt 
động trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật hóa 
học, dầu khí; các đơn vị nghiên cứu và đào 
tạo; các công ty liên doanh với nước ngoài 
và các ngành nghề liên quan...
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KHOA KHOA HỌC VÀ 
KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT 

Email: diachat@humg.edu.vnhttp://geo.humg.edu.vn/

Địa chỉ: Tầng 4, Nhà C 12 tầng, Khu 
A - Trường Đại học Mỏ - Địa chất Số 18, 
phố Viên,·phường Đức Thắng, 
quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 04. 38387567
Fax: 04. 38387567

   Rất nhiều người trong chúng ta tự hỏi những vật 
dụng sử dụng phục vụ cuộc sống hày ngày, những đồ 
trang sức, đá quý, vàng, kim cương, nguyên liệu có 
trong mỹ phẩm đến những viên đá dùng trong phong 
thủy… làm sao để có? Làm sao những công trình nhà 
cao tầng, cầu đường sừng sững có thể đứng vững 
chắc cùng thời gian? Nguồn tài nguyên thiên nhiên 
phục vụ cuộc sống như nước uống hàng ngày, xăng, 
dầu, than đá… làm sao và từ đâu để có?
“VÂNG ! những nguồn tài nguyên đó do chúng tôi 
tìm ra, những công trình đó do chúng tôi thực hiện”. 
Ngành kỹ thuật địa chất đóng vai trò hết sức quan 
trọng trong sự phát triển xã hội toàn cầu.

KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 
ĐỊA CHẤT

   Khoa khoa học và Kỹ thuật địa chất có truyền thống 
lâu dài, với về dày lịch sử 60 năm xây dựng và phát 
triển đã đào tạo hàng ngàn kỹ sư, hàng trăm thạc 
sỹ, tiến sỹ đang công tác ở khắp miền đất nước. Rất 
nhiều sinh viên tốt nghiệp từ ngành của khoa đã trở 
thành những chuyên gia đầu ngành, những doanh 
nhân thành đạt, những nhà lãnh đạo ở nhiều lĩnh vực 
và cấp quản lý. Hiện nay Khoa Khoa học và Kỹ thuật 
Địa chất đang ngày càng lớn mạnh với đội ngũ giảng 
viên là những chuyên gia hàng đầu trong nền móng 
công trình, trong đánh giá xử lý môi trường và địa 
chất thủy văn, trong tìm kiếm và chế biến tài nguyên. 
Hàng năm Khoa khoa học và Kỹ thuật địa chất tuyển 
khoảng 200 – 450 sinh viên, hiện nay Khoa đang đào 
tạo khoảng 2000 sinh viên.

NGÀNH KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT
Địa chất (chuyên sâu):
- DCDC1: Ðịa chất thăm dò và 
khoáng sản
- DCDC2: Ðịa chất khu vực và địa 
chất môi trườ ng
- DCDC4: Ðịa chất biển
Địa chất công trình địa kỹ thuật 
(chuyên sâu):
- DCCT1: Ðịa chất công trình địa 
kỹ thuật -
- DCCT2: Ðịa kỹ thuật công trình
Địa chất thủy văn địa chất công 
trình (chuyên sâu):
- DCTV1: Ðịa chất thủy văn địa 
chất công trình 
- DCTV2: Quản lý tài nguyên nước 
và môi trường
Nguyên liệu khoáng (chuyên sâu):
- DCNK1: Nguyên liệu khoáng cho 
công nghiệp luyện kim
- DCNK2: Nguyên liệu khoáng cho 
công nghệ sản xuất xi măng
- DCNK3: Nguyên liệu khoáng cho 
công nghệ gốm sứ và gạch
chịu lửa

  CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO
   •  Địa chất
   •  Địa chất công trình-địa kỹ thuật
   •  Địa chất thủy văn-địa chất 
       công trình
   •  Nguyên liệu khoáng
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CƠ HỘI VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP
CHUYÊN NGÀNH ĐỊA CHẤT: Các kỹ sư tốt nghiệp chuyên ngành Địa chất có thể làm 
việc trong các lĩnh vực điều tra địa chất cơ bản, địa chất ứng dụng như Đo vẽ bản đồ Địa 
chất; Tìm kiếm - thăm dò khoáng sản; Địa chất môi trường và tai biến địa chất; Địa chất và 
khoáng sản biển; Tìm kiếm- thăm dò dầu khí; Chế biến khoáng sản... Các đơn vị sử dụng 
lao động chính là các Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Công thương và các Sở ở các tỉnh, các 
Liên đoàn Địa chất, Địa chất biển, các Viện nghiên cứu, các Công ty thăm dò, khai thác, chế 
biến và kinh doanh khoáng sản, các công ty trách nhiệm hữu hạn...
CHUYÊN NGÀNH ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH – ĐỊA KỸ THUẬT: Sau khi tốt nghiệp 
sinh viên chuyên ngành Đia chất công trình - Đia kỹ thuật có thể làm việc trong lĩnh vực 
quản lý nghiên cứu các vấn đề DCCT- DKT ở các Bộ, Sở, Phòng của các tỉnh thành phố, 
quận huyện như: Xây dựng, Quy hoạch phát triển đô thị. Nông nghiệp và phát triển nông 
thôn. Tài nguyên môi trường. Giao thông vận tải và các Viện nghiên cứu: Viện Hàn lâm 
khoa học Việt Nam. Viện khoa học Thủy lợi Việt Nam. Các công ty TNHH chuyên ngành 
Địa chất công trình xây dựng giao thông thủy lợi.
CHUYÊN NGÀNH ĐỊA CHẤT THỦY VĂN – ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH: Sinh viên 
chuyên ngành Địa chất thủy văn - Đia chất công trình sau khi ra trường có thể làm việc ở 
các doanh nghiệp về tư vấn thiết kế và thi công thuộc các lĩnh vực xây dựng khác nhau như: 
xây dựng dân dụng- công nghiệp, xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, sân bay, bến 
cảng, công trình ngầm,…; Các đơn vị quản lý về công tác xây dựng nói chung thuộc các bộ 
ngành, các sở, các phòng ban quản lý dự án về xây dựng; Các viện nghiên cứu và các trường 
đào tạo liên quan đến ngành xây dựng,..
CHUYÊN NGÀNH NGUYÊN LIỆU KHOÁNG: Kỹ sư chuyên ngành Nguyên liệu khoáng 
có thể tìm việc trong lĩnh vực quản lý tài nguyên khoáng sản, chế biến khoáng sản. Điều tra 
đánh giá tài nguyên khoáng sản tại các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, các công 
ty tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực thăm dò, khai thác chế biến khoáng sản

CƠ HỘI DU HỌC NƯỚC NGOÀI
 Các sinh viên có học lực khá giỏi được Khoa, các Bộ môn tạo điều kiện tham gia trao đổi 
sinh viên và học tập tại các trường Địa học nước ngoài như: Trung Quốc, Đài Loan, Ba lan, 
Mỹ, Nga, Nhật Bản....

TUYỂN SINH HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017
 TUYỂN SINH ĐẠI HỌC Chỉ tiêu tuyển sinh : 160 sinh viên
Ngành : Kỹ thuật địa chất (DH103) Chuyên ngành : Địa chất, Địa chất công trình- địa kỹ 
thuật, Địa chất thủy văn- địa chất công trình, Nguyên liệu khoáng
 TUYỂN SINH CAO ĐẲNG:
 Chỉ tiêu tuyển sinh : 40 sinh viên (dự kiến) Chuyên ngành: Địa chất
                                      Khối xét tuyển : A , A1, A4
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Email: kinhte-qtkd@humg.edu.vn

 CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO
   •     Quản trị kinh doanh
   •     Quản trị kinh doanh Mỏ
   •     Quản trị kinh doanh Dầu khí 
   •     Kế toán  doanh nghiệp
   •     Kế toán – tài chính công
   •     Cao đẳng kế toán

http://ebm.humg.edu.vnvi/

Các khoa hiện nay:

Khoa Kinh tế -  Quản trị kinh doanh 
Trường Đại học Mỏ - Địa chất đào tạo 

như thế nào ?
Với truyền thống và bề dày kinh nghiệm đào tạo, nghiên 
cứu hơn 50 năm; với đội ngũ cán bộ hùng hậu, bao gồm 
4PGS.TS, 19TS, 21ThS làm công tác giảng dạy, 3 cử nhân 
làm công tác phục vụ...Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, 
Trường đại học Mỏ - Địa chất luôn khẳng định là:

“Nơi chắp cánh cho những nhà quản trị tương lai” 

KHOA KINH TẾ  
VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

Địa chỉ: Phòng C12.09 nhà C12 tầng 
khu A Trường ĐH Mỏ - Địa chất. Số 18, 
phố Viên,·phường Đức Thắng, quận 
Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 043.8387566 

Ngành Kế toán  

Chuyên ngành: Kế toán  
doanh nghiệp  
Chuyên ngành: Kế toán – 
tài chính công
Cao đẳng kế toá

   Mã số  

5234010101
 
5234010102
 
5234010103

   Mã số  

5234030101
 
5234030102
 
5234030101

Ngành Quản trị kinh doanh   

Chuyên ngành: Quản trị 
kinh doanh  
Chuyên ngành: Quản trị 
kinh doanh Mỏ  
Chuyên ngành: Quản trị 
kinh doanh Dầu khí 

Sau khi tốt nghiệp đại học, bạn có cơ hội học tiếp lên thạc sĩ và tiến sĩ Quản lý kinh tế tại Khoa.
Số lượng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ tốt nghiệp tại Khoa, ra trường hàng năm từ 800 -> 1300 người. 

Hội nghị khoa học Giải bóng đá nữ sinh viên
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Hội diễn văn nghệ cán bộ Câu lạc bộ guitar

Tại sao bạn nên chọn học ngành Quản trị kinh doanh ???
* Thứ nhất: Cơ hội làm việc lớn và phạm vi làm việc rộng. Chưa bao giờ kinh doanh, doanh 
nghiệp ở Việt Nam phát triển như ngày nay. 
* Thứ hai: Công việc và môi trường làm việc năng động và luôn thay đổi.
* Thứ ba: Tính liên thông và hội nhập quốc tế về ngành nghề cao.
* Thứ tư: Khả năng thăng tiến nhanh. Làm việc trong ngành này giúp bạn có cái nhìn toàn 
diện hơn, năng động hơn về hoạt động kinh doanh và quản trị.
* Thứ năm: Thu nhập cá nhân cao. 
* Thứ sáu: Tạo việc làm và thu nhập cho mọi người trong doanh nghiệp.
* Thứ bảy: Được xã hội tôn trọng và đánh giá cao. 

Tại sao bạn nên chọn học ngành Kế toán?
* Thứ nhất: Xuất phát từ vai trò, vị trí của kế toán trong doanh nghiệp.
* Thứ hai: Cơ hội việc làm lớn. 
*Thứ ba: Công việc ốn định, thu nhập cao.

Cơ hội nghề nghiệp 
- Địa chất đã và đang làm việc trong rất nhiều lĩnh vực như:
      + Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (VINACOMIN)
      + Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN)
      + Các Tổng công ty xây dựng: Sông Đà, LICOGI, HUD….
      + Các doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, dịch vụ.v.v…
      + Các cơ quan quản lý Nhà nước về kinh tế, tài chính...
       Thực tế đã khẳng định rất nhiều thế hệ sinh viên được đào tạo từ Khoa đã đáp ứng tốt 
nhu cầu của các đơn vị và được các nhà tuyển dụng đánh giá cao. Nhiều cựu sinh viên của 
Khoa đã trở thành các Nhà lãnh đạo Nhà nước, các Tập đoàn, Tổng công ty…. 
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Email: khoamo@humg.edu.vn

NƠI CHẮP CÁNH
ƯỚC MƠ

• Chuyên ngành đào tạo 
phong phú;
• Phương thức tuyển sinh 
đa dạng;
• Phù hợp cho các thí sinh 
khối A, D;
• Đa dạng hệ đào tạo;
• Đội ngũ giáo viên: gồm 
các giảng viên, giảng viên 
cao cấp là các giáo sư, phó 
giáo sư, tiến sỹ, thạc sỹ có 
trình độ chuyên môn cao, 
tâm huyết với nghề, giàu 
kinh nghiệm và là những 
nhà khoa học đầu ngành 
trong lĩnh vực khai thác mỏ 
và tuyển khoáng;
•Nhiều cơ hội tìm kiếm việc 
làm sau khi tốt nghiệp.

HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN

http://min.humg.edu.vn/

KHOA MỎ
(FACULTY OF MINING)

Địa chỉ: P.507, 509, 511 - Nhà C12 tầng 
Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Số 18, 
phố Viên, phường Đức Thắng, quận 
Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3838-7565

Nhà máy tuyển than Cửa Ổng (Quảng Ninh)

 
Mỏ đồng Sin Quyền (Lào Cai)

 
Sinh viên khoa Mỏ thuyết trình đề tài nghiên 
cứu khoa học đạt giải toàn quốc
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Sau khi tốt nghiệp sinh viên sẽ có cơ hội làm việc tại các đơn vị như:
- Trở thành các kỹ sư chỉ huy sản xuất, điều hành mỏ, quản đốc các phân 
xưởng…tại các mỏ khai thác quặng đồng, chì, kẽm, sắt, đá vôi, cao lanh, thạch 
anh, titan, đá ốp lát...
- Trở thành các kỹ sư, kỹ sư chỉ huy hoặc lãnh đạo tại các công ty, tổng công ty…;
- Trờ thành kỹ sư điều hành, giám đốc điều hành tại các doanh nghiệp khai thác 
khoáng sản 
- Trờ thành các kỹ sư tuyển luyện , chế biếnn khoáng sản than, đồng, titan, nhôm, 
sắt, chì, kẽm apatit...
- Làm công tác quản lý tại các Bộ, các sở công thương, sở tài nguyên môi trường...

CƠ HỘI VIỆC LÀM
Trên công trường khai thác mỏ lộ thiên

 Các phòng thí nghiệm chuyên ngành:
 - Phòng thí nghiệm Khoan nổ mìn và 
    công nghệ khai thác lộ thiên.
 - Phòng thí nghiệm khai thác hầm lò
-  Phòng thí nghiệm tuyển khoáng

Khoa Mỏ gồm các đơn vị trực thuộc:
 - Bộ môn Khai thác lộ thiên
 - Bộ môn Khai thác hầm lò
 - Bộ môn Tuyển khoáng
 - Bộ môn Sức bền vật liệu

CƠ CẤU HỌC THUẬT

Kỹ thuật mỏ (đại học) – D520601
                   +Khai thác mỏ lộ thiên
                   +Khai thác mỏ hầm lò
Công nghệ kỹ thuật mỏ (cao đẳng) 
Địa điểm đào tạo: Hà Nội, Vũng Tàu

A00 – TOÁN, LÝ, HÓA; A01 – TOÁN, LÝ, ANH; D01 – TOÁN, VĂN, ANH

           Kỹ thuật Tuyển khoáng-D520607
           +Tuyển khoáng
           + Tuyển luyện quặng-kim loại

            Địa điểm đào tạo: Hà Nội

NGÀNHNGHỀ  ĐÀO TẠO

Proud to be a
Mining Engineer!
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Email: tracdiabando-quanly-
datdai@humg.edu.vnhttp://sm.humg.edu.vn

KHOA TRẮC ĐỊA – BẢN ĐỒ 
VÀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Địa chỉ: Tầng 10, nhà C12 tầng khu A 
Trường ĐH Mỏ - Địa chất. Số 18, phố 
Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc 
Từ Liêm, TP. Hà Nội
Điện thoại: +84-4.38387568

 - Bạn có muốn trở thành một sinh viên năng 
động của một trường đại học năng động? 
 - Bạn có yêu thích ngành học với các môn học 
nghiên cứu về khoa học Trái đất, vũ trụ?
 - Bạn nghĩ nhiều về tương lai, cơ hội việc làm 
khi bạn ra trường?

Môi trường học tập năng động

NGÀNH ĐÀO TẠO
• Ngành học Kỹ thuật Trắc 
địa – Bản đồ (DH104)
• Ngành học Quản lý đất đai 
(DH113)

Khoa Trắc địa – Bản đồ và Quản lý đất đai, Trường Đại học Mỏ - Địa chất có 02 ngành học: Kỹ 
thuật Trắc địa – Bản đồ (DH104) và Quản lý đất đai (DH113), có thể là sự lựa chọn phù hợp 
cho bạn, đáp ứng được những tiêu chí trên.
   Ngành học Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ (DH104): đào tạo các kỹ sư hoạt động trong các 
lĩnh vực địa chính, quy hoạch đất đai, đo khảo sát các tuyến đường giao thông, các công 
trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, đo vẽ các loại bản đồ 3D, lập các bản vẽ quy hoạch 
đô thị…, bằng các thiết bị hiện đại như máy toàn đạc điện tử, GPS, vệ tinh, máy bay không 
người lái…
   Ngành học Quản lý đất đai (DH113): đào tạo các kỹ sư hoạt động trong các lĩnh vực về 
quản lý đất đai, đo lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
   Đội ngũ giảng dạy: gồm 80 cán bộ giảng dạy, trong đó có 01 giáo sư, 10 phó giáo sư, 34 
tiến sĩ, 46 thạc sĩ và 14 phục vụ giảng dạy; là Khoa có truyền thống 50 năm đào tạo ngành Kỹ 
thuật Trắc địa – Bản đồ.

  Hoạt động thể thao       Hoạt động văn nghệ             Hoạt động tình nguyện
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Một số môn học và sản phẩm liên quan đến chuyên ngành tại Khoa

Cơ hội việc làm

     Đo công trình từ mặt đất          Đo từ máy bay không người lái                   Đo vẽ từ vệ tinh

 Định vị vệ tinh trên smartphone         Lập bản đồ 3D quy hoạch đô thị                    Đo cấp sổ đỏ

sinh viên tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ, Quản lý đất đai sau khi ra trường 
có thể làm việc trong các cơ quan, đơn vị sau:

√  Bộ Tài nguyên và Môi trường;
√  Các Sở Tài nguyên và Môi trường 
    các tỉnh, thành phố;
√  Các Phòng Tài nguyên và Môi 
    trường ở các huyện;
√  Cán bộ địa chính xã, phường, thị trấn;
√  Các doanh nghiệp cung cấp dịch
    vụ đo đạc - bản đồ; viễn thám và quản lý
    đất đai
√  Các đơn vị quân đội, vũ trang;
√  Các công trình, dự án xây dựng; 

√  Các công ty công nghệ thông tin
    cung cấp các dịch vụ về bản đồ;
√  Các công ty cung cấp dịch vụ
    định vị vệ tinh;
√ Các công ty khảo sát đo đạc biển;
√  Các trung tâm nghiên cứu, quản
    lý, khai thác biển;
√  Các công ty bất động sản, Các viện, 
    trung tâm nghiên cứu;
√  Giảng dạy tại các trường đại học,
    cao đẳng kỹ thuật.
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Email:  moitruong@humg.edu.vnhttp://env.humg.edu.vn/

KHOA MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ:  Phòng 607 - Nhà C12 tầng, 
Trường Đại học Mỏ-Địa chất . Số 18, 
phố Viên, phường Đức Thắng, quận 
Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 37525052

THÔNG TIN CHUNG
•NĂM THÀNH LẬP: 2010
•CÁN BỘ: 3 PGS, 7 TS, 26 ThS
•ĐÀO TẠO: Đã đào tạo 10 khóa sinh viên, trong đó có 220 
sinh viên đã tốt nghiệp. Số lượng sinh viên là 828 sinh viên
•HỢP TÁC QUỐC TẾ: Đức, IAEA, Nhật Bản, Hàn Quốc, 
Tây Ban Nha, Pháp, Trung Quốc, Mỹ, Thái Lan, Ấn Độ…
•PHÒNG THÍ NGHIỆM: Địa sinh thái - Địa môi trường 
đạt chuẩn quốc gia VILAS (số 630)

CƠ CẤU CÁN BỘ, 
VIÊN CHỨC TRONG ĐƠN VỊ

Khoa Môi trường hiện có tổng số cán bộ - viên chức là 35 
người. Trong đó có 04 PGS, 07 TS, 06 GVC, 28 ThS, 01 
CN. Số lượng cán bộ đang làm NCS ở nước ngoài là 03 cán 
bộ (Mỹ, Nhật, LB Nga …)
CHỈ TIÊU THUYỂN SINH NĂM 2017 - 2018:
- Hệ đại học: 180 sinh viên Ngành: Kỹ thuật môi trường 
(Mã D520320)
- Hệ cao đẳng: 30 sinh viên Ngành: Công nghệ kỹ thuật 
môi trường (Mã C510406)
- Khối thi: A00, A01, B00
NHỮNG CÔNG VIỆC CỦA KỸ SƯ MÔI TRƯỜNG
- Thiết kế và vận hành các hệ thống xử lý chất thải 
(nước thải, nước cấp cho ăn uống sinh hoạt…);
- Quan trắc và phân tích các chỉ tiêu môi trường;
- Điều tra, bảo vệ môi trường sinh thái
- Tư vấn và lập các báo cáo về Bảo vệ môi trường, đánh 
giá tác động môi trường...
- Xây dựng các quy trình Giám sát An toàn-Sức khỏe-
Môi trường (HSE), ISO, OHSAS…
•VỊ TRÍ VIỆC LÀM SAU KHI RA TRƯỜNG
- Các cơ quan quản lý nhà nước (Bộ, Sở, ban ngành…) 
về tài nguyên và môi trường
- Các đơn vị tư vấn, quan trắc và xử lý môi trường
- Cảnh sát môi trường
- Các cơ quan nghiên cứu về lĩnh vực tài nguyên và MT

Hợp tác với đại học Tokyo - Nhật Bản

Báo cáo tại HNKH trường lần thứ 2

Sinh viên nghiên cứu khoa học

CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO
• Địa sinh thái & công nghệ 
môi trường
• Kỹ thuật môi trường
• Quản lý tài nguyên & môi 
trường (chuẩn bị)
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•CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG 
Đào tạo và nghiên cứu các lĩnh vực: 
- Công nghệ xử lý nước cấp, nước thải cho công 
nghiệp và sinh hoạt; 
- Công nghệ kiểm soát ô nhiễm không khí và 
tiếng ồn; 
- Công nghệ xử lý chất thải rắn và chất thải; 
- Triển khai áp dụng công nghệ mới vào thực 
tiễn môi trường. 
- Địa sinh thái và Địa môi trường. Lập ĐTM và 
thiết kế cải tạo môi trường 
- Nghiên cứu địa nhiệt & dùng năng lượng sạch

•KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG TRONG CÁC 
NGÀNH CÔNG NGHIỆP DÂN DỤNG
 Đào tạo và nghiên cứu các lĩnh vực: 
- Phân tích, đánh giá nguồn nước thải, nước cấp, 
khí thải và chất thải rắn; 
- Cải tiến kỹ thuật, công nghệ nhằm giảm thiểu 
phát thải ô nhiễm từ nguồn; 
- Thiết kế kỹ thuật các công trình xử lý nước, khí 
và chất thải rắn trong các ngành công nghiệp dân 
dụng.

•QUY HOẠCH VÀ QUẢN LÝ MT
Đào tạo và nghiên cứu các lĩnh vực: 
- Quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên; 
- Quy hoạch khai thác, sử dụng bền vững các 
nguồn tài nguyên thiên nhiên; 
- Quy hoạch bảo vệ môi trường trong hoạt 
động công nghiệp, nông nghiệp; 
- Quy hoạch bảo vệ môi trường theo khu vực, 
lưu vực sông và vùng ven biển.

•KỸ THUẬT MT TRONG KHAI THÁC, CHẾ 
BIẾN KHOÁNG SẢN RẮN VÀ DẦU KHÍ 
Đào tạo và nghiên cứu các lĩnh vực: 
- Phân tích, đánh giá nguồn thải trong khai 
thác và chế biến khoáng sản rắn; 
- Cải tiến kỹ thuật, công nghệ nhằm giảm 
thiểu ô nhiễm từ nguồn thải; 
- Thiết kế kỹ thuật các công trình xử lý, phục 
hồi môi trường trong khai thác, chế biến 
khoáng sản và đóng cửa mỏ.

•CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ SINH THÁI HỌC 
Đào tạo và nghiên cứu các lĩnh vực: 
- Phân tích, nghiên cứu và ứng dụng công 
nghệ sinh học trong lĩnh vực môi trường; 
- Phát triển & bảo tồn đa dạng sinh học; 
- Xây dựng các quy trình sản xuất theo 
hướng sinh thái, thân thiện với môi trường;
-Sản xuất tạo ra các loại chế phẩm sinh học.
-Xử lý môi trường bằng công nghệ sinh học 
thân thiện với môi trường

•KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG THAY THẾ 
Đào tạo và nghiên cứu các lĩnh vực: 
- Phân tích, đánh giá các nguồn tài nguyên 
tái tạo được; 
- Nguyên lý kỹ thuật của các nguồn năng 
lượng tái tạo được: Năng lượng mặt trời, gió, 
địa nhiệt, sinh khối, nước…; 
- Quy trình công nghệ kỹ thuật các hệ thống 
năng lượng tái tạo.

Chuyên ngành địa sinh thái & CNMT Chuyên ngành kỹ thuật môi trường
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Email: cttt.lochoadau@humg.
edu.vnwww.adprog.humg.edu.vn

TUYỂN SINH 2017

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP

CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN 
ĐÀO TẠO KỸ SƯ LỌC - HÓA DẦU BẰNG TIẾNG ANH

TRƯỜNG ĐỐI TÁC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CALIFORNIA DAVIS (UC DAVIS), MỸ

Địa chỉ:  VĂN PHÒNG CHƯƠNG TRÌNH TIÊN 
TIẾN-Phòng 900, tầng 9, nhà C12, Trường 
Đại học Mỏ - Địa chất. Số 18 Phố Viên, P. Đức 
Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:  04 63 28 45 18
Fax:  04 37 52 52 51
Hotline:  0982 99 55 45

2017

Đối tượng:  Thí sinh tốt nghiệp THPT
Phương thức:  
        1. Xét tuyển thẳng: Theo quy chế tuyển sinh Bộ Giáo 
dục và Đào tạo và thông báo xét tuyển thẳng của Trường 
Đại học Mỏ - Địa chất.
        2. Xét tuyển theo học bạ: Tổng điểm tb các môn học 
theo khối thi của 5 học kỳ THPT: lớp 10, lớp 11 và kỳ I lớp 
12 đạt từ 19.5 điểm trở lên (khối thi là A00, A01).
          3. Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia năm 
2017: Tổng điểm 3 bài thi/môn thi của tổ hợp môn xét 
tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia 2017 cộng với điểm 
ưu tiên. Tổ hợp môn thi xét tuyển là A00, A01, D01.

Giảng viên của chương trình là các giáo sư đến từ Mỹ, 
Anh, Canada... và giảng viên đạt chuẩn của trường Đại 
học Mỏ - Địa chất.     
  Các giảng viên của trường Đại học Mỏ- Địa chất tham 
gia chương trình đều được cử đi bồi dưỡng chuyên môn 
và tiếng Anh, đặc biệt là tại trường UC Davis.
  Các giảng viên chuyên ngành Lọc - Hóa dầu trực tiếp 
giảng dạy là những giảng viên có học  vị Tiến sĩ (hầu hết 
tốt nghiệp tại các môi trường giáo dục hàng đầu thế giới 
như : Anh, Đức, Mỹ..)

Môi trường học tập theo tiêu chuẩn quốc tế, với phòng 
học được trang bị hiện đại, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của 
trường đối tác: kết nối internet trong lớp học, phòng tự 
học, tủ cá nhân, máy chiếu, trang bị âm thanh, DVD và 
TV, điều hòa nhiệt độ... Phòng thí nghiệm với nhiều trang 
thiết bị hiện đại với giá trị lên tới vài chục tỉ đồng và đang 
được tiếp tục đầu tư trong thời gian tới.   
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LỌC HÓA DẦU 

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

TOGETHER, WE CAN MAKE THE FUTURE BRIGHTER

   Rất nhiều người trong chúng ta tự hỏi làm thế nào để có thể tạo 
ra các sản phẩm tiêu dùng hàng ngày như: xăng, dầu diesel, dầu bôi 
trơn, nhựa,… từ dầu mỏ và khí tự nhiên. Cũng có nhiều người quan 
tâm đến việc làm thế nào để chuyển hóa năng lượng mặt trời hay 
rác thải thành các dạng năng lượng thông thường (như điện, xăng 
dầu…) cũng như các sản phẩm có ích khác; hay như việc chế tạo các 
loại vật liệu sử dụng cho máy bay, vật liệu nano, vật liệu siêu bền 
siêu nhẹ; vấn đề giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ các hoạt động 
sản xuất của con người…
Kỹ sư Lọc - Hóa dầu đóng vai trò hết sức quan trọng, hay có thể nói 
là không thể thiếu, để giải quyết các vấn đề trên, và tất nhiên, nhiều 
vấn đề khác nữa.

  - Sinh viên sẽ có cơ hội nhận học bổng khuyến học của Nhà trường và học bổng của các đơn 
vị, tổ chức bên ngoài trường như học bổng PVN, SPE, PERENCO, PVEP, SHINNYO, ATLAS, 
COPCO, ROSNEFT ...
   - Sinh viên xuất sắc sẽ có cơ hội sang UC Davis học 2 năm cuối để hoàn thành chương trình  
Đại học (với mức học phí ưu đãi - giảm tới ~ 50% học phí) và tiếp tục học Thạc sĩ để nhận bằng 
thạc sĩ do UC Davis cấp.
  - Với vốn tiếng Anh tốt và được đào tạo bài bản, sinh viên tốt nghiệp chương trình này có nhiều 
cơ hội việc làm tại các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn dầu khí Việt Nam, Tập đoàn xăng dầu 
Việt Nam, các đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài,…Nhiều kỹ sư chương trình tiên tiến khóa 1 và 
khóa 2 tốt nghiệp đang làm việc trong các công ty Dầu Khí như Công ty TNHH Lọc hóa dầu 
Nghi Sơn, Công ty TNHH MTV Lọc - Hóa dầu Bình Sơn, Công ty khí Cà Mau,… với các vị trí 
như kỹ sư vận hành, kỹ sư an toàn,  kỹ  thuậtviên PTN,… có mức lương rất hấp dẫn.
   - Một vài ví dụ tiêu biểu: bạn Nguyễn Thị Thúy hiện là kỹ sư DCS tại công ty TNHH Lọc hóa 
dầu Nghi Sơn; bạn Đặng Đình Phan đã tốt nghiệp trường UC Davis; bạn Mông Đức Anh hiện là 
kỹ sư tại công ty khí Cà Mau, bạn Nguyễn Tuấn Anh đang hoàn thành chương trình học  chuyển 
tiếp tại trường UC Davis, … Nhiều sinh viên CTTT được trao tặng học bổng, cơ hội  việc làm 
hoặc theo học nâng cao chương trình master,… 
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CHỈ TIÊU TUYỂN SINH
DỰA VÀO KẾT QUẢ THI THPT NĂM 2017

• Thời gian và hình thức nhận ĐKXT được thực hiện 
theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao 
đẳng hệ chính quy năm 2017 do Bộ Giáo dục và Đào 
tạo ban hành.

• Nguyên tắc xét tuyển chung: Xét tuyển từ điểm cao 
xuống điểm thấp và đảm bảo tiêu chí chất do Bộ Giáo 
dục và Đào tạo quy định; đảm bảo đủ chỉ tiêu đã duyệt.

NGÀNH ĐÀO TẠO NHÓM MÃ NGÀNH MÃ NGÀNH Tổ hợp môn xét tuyển CHỈ TIÊU

NGÀNH ĐÀO TẠO NHÓM MÃ NGÀNH MÃ NGÀNH Tổ hợp môn xét tuyển CHỈ TIÊU

NGÀNH ĐÀO TẠO NHÓM MÃ NGÀNH MÃ NGÀNH Tổ hợp môn xét tuyển CHỈ TIÊU

HỆ ĐẠI HỌC TẠI HÀ NỘI

HỆ CAO ĐẲNG

Kỹ thuật dầu khí
Kỹ thuật Địa vật lý
Công nghệ kỹ thuật hoá học

Kỹ thuật địa chất
Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ
Quản lý đất đai
Kỹ thuật mỏ
Kỹ thuật tuyển khoáng
Công nghệ thông tin
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá
Kỹ thuật điện, điện tử
Kỹ thuật cơ khí
Kỹ thuật công trình xây dựng
Kỹ thuật môi trường
Quản trị kinh doanh
Kế toán
Tổng chỉ tiêu

DH101

TT102
DH102
DH103
DH104
DH113
DH105

DH106
DH107

DH108
DH109
DH110
DH111

D520604

D520502

D510401

D520501
D520503
D850103
D520601
D520607
D480201
D520216
D520201
D520103
D580201
D520320
D340101
D340301

A, A1

A, A1

A, A1, D1

A, A1, A4, A6
A, A1, C1, D1
A, A1, B, D1

A, A1, D1
A, A1

A, A1, D1
A, A1
A, A1
A, A1
A, A1

A, A1, B
A, A1, D
A, A1, D

160

80

100
120
160
160

320
320

150
170
130
710

2580

Kế toán
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 
Công nghệ thông tin
Tổng chỉ tiêu

CD111
CD107
CD106

C340301
C510303
C480201

A, A1, D
A, A1
A, A1

30
30
30
90

HỆ ĐẠI HỌC VŨNG TÀU

Kỹ thuật dầu khí
Quản trị kinh doanh
Kế toán
Kỹ thuật Điện, Điều khiển và Tự động hóa
Tổng chỉ tiêu

DH101
DH111

DH107

D520604
D340101

D340301

A, A1
A, A1, D
A, A1, D

A, A1

40
40

40
120

TỔ CHỨC TUYỂN SINH

CƠ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU

Cơ hội học bổng Học tập và nghiên cứu
với các chuyên gia nước ngoài

Sinh viên
nghiên cứu khoa học

Thư viện hiện đại Đội ngũ cán bộ giảng dạy
năng động & tâm huyết
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Phòng F105, nhà F, Phòng Công tác chính trị - Truyền thông, Trường ĐH Mỏ - Địa chất
Địa chỉ: 18 phố Viên, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội.
Điện thoại: 04. 3838 6739 / 098 99 66 039 / 09 64 64 00 88
Facebook: https://www.facebook.com/humg.edu/

NGÀNH ĐÀO TẠO MÃ NGÀNHNHÓM MÃ NGÀNH TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN CHỈ TIÊU

HỆ ĐẠI HỌC TẠI HÀ NỘI

Kỹ thuật mỏ
Kỹ thuật tuyển khoáng
Kỹ thuật công trình xây dựng
Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ
Kỹ thuật địa chất
Kỹ thuật dầu khí
Công nghệ kỹ thuật hoá học
Kỹ thuật môi trường
Quản lý đất đai

DH105

DH109
DH104
DH103
DH101
DH102
DH110
DH113

D520601
D520607
D580201
D520503
D520501
D520604
D510401
D520320
D850103

A, A1, D1
A, A1
A, A1

A, A1, C1, D1
A, A1, A4, A6

A, A1
A, A1, D1
A, A1, B

A, A1, B, D1

20
20
20
20
20
20
20
20
20
180

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH
DỰA VÀO XÉT TUYỂN THEO HỌC BẠ

PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN

THÔNG TIN LIÊN HỆ TƯ VẤN TUYỂN SINH

Phương thức 1
XÉT TUYỂN DỰA VÀO KẾT QUẢ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017
• Thí sinh có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2017;
• Điểm các môn thi không nhân hệ số;
• Điểm xét tuyển = Tổng điểm 3 môn thi trong tổ hợp xét tuyển + Điểm ưu tiên khu vực, đối tượng.
• Điểm xét tuyển tối thiểu bằng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định và không 
môn nào trong tổ hợp xét tuyển từ 1 điểm trở xuống. 
• Điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp môn thi trong cùng 1 ngành/nhóm ngành là bằng nhau.
• Các thí sinh nộp hồ sơ đăng ký theo quy định và được xét trúng tuyển theo thứ tự từ cao xuống cho đến 
khi đủ chỉ tiêu.

Phương thức 2
XÉT TUYỂN THEO HỌC BẠ
• Thí sinh tốt nghiệp THPT với hạnh kiểm xếp loại Khá trở lên.
• Tổng điểm trung bình các môn học theo khối thi của 5 học kỳ THPT: lớp 10, lớp 11 và kỳ I lớp 12 đạt từ 
18 điểm trở lên đối với hệ đại học, 15 điểm trở lên đối với hệ cao đẳng.
•Nếu nhóm ngành/ngành đăng ký xét tuyển có nhiều tổ hợp môn thì thí sinh được đăng ký theo tổng điểm 
của tổ hợp môn có điểm cao nhất. Trường hợp có nhiều thí sinh cùng mức điểm xét tuyển và số thí sinh 
vượt quá chỉ tiêu thì sẽ xét tiêu chí phụ.
• Các thí sinh nộp hồ sơ đăng ký theo quy định và được xét trúng tuyển theo thứ tự từ cao xuống cho đến 
khi đủ chỉ tiêu.

CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN CỦA MỸ CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
HANOI UNIVERSITY OF MINNING AND GEOLOGY

ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA SINH VIÊN

Trường Đại học Mỏ - Địa chất
18 Phố Viên, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (+84)-4-8389633, Website: www.humgedu.vn
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