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V/v tuy6n sinh SDH doJ 2 nlm 2019

THONc gAo TUYEN SINH SAU DAI HoC EOT 2 NAM
Kinh gtti:

zOLg

........................:......

Theo Quy c,h6 dAo t4o trinh d0 thac si ban hdnh theo Th6ng tu s6 iS/2O14/TT-BGDET
ngity 15l5l2}l4 vd Quy ch0 tuy6n sinh va- dio t4o trinh dQ ti6n si ban hdnh theo Th6ng tu s6
0812017IT-BGDET ngiry 0414/2017 cira B0 truong B0 Gi6o dgc vd Dio tqo, Truong Dai hqc
Mo - D1a ctrAt tO chuc tuy6n sinh sau dpi hgc dgt 2 ndm 2019 voi s6 lugng 500 hgc vi0n cao hgc
vd 15 nghi0n cuu sinh cdc ngdnh, chuydn ngdnh kdm theo chi ti6u dU ki6n nhu sau:

Tuy0n sinh cao hgc (tliro tno trinh tIQ th4c si)
1.1. C{c ng}rnh, chuy0n nginh tliro t4o vi chi tiOu dq ki6n
1.

s6

TT

1

2

3

C6c nginh, chuy6n nghnh gAn c6 th6 hqc
b0 sung ki6n thric tIO clg thi
- Eia chit kho6ng sdn vd th[m dd
- Eia ch6t thriy v[n
- Dla chAt c0ng trinh
- Eia ch6t hgc
- Kho6ng v{t hgc vd dia h6a hgc
- K! thu4t dia vflt lj (c6 thO hgc chuy0n
ngdnh Dla chAt KS vd TD, Dia ch6t hqc)
- Eia chAt diu khi
I(! thuflt dla chAt
(Clriry€n ngdnh: Dla ch6t kho6ng - Tin hqc dla ch6t
slrn vir thdm cld, Dia chAt cdng - Nguy6n liQu khoing
- C6i chuy0n ngdnh Xiy dgng cAu dudng;
trinh, Dia chAt thtry vdn)
X0y dgng c6ng trinh vd c6ng nghiQp,. ..ctra
mOi s6 trudntdai hec kh6c c6 th6 hqc bo
sung ki6n thrlc d0 hgc chuy€n ngdnh Eia
ch6t cOne trinh.
- Kf thuflt dia chdt
- K! thuflt dia vflt ly
- Tin hoc dia chdt
Dia ch6t hoc
- Dia mpo vd c0 dla ly
- Hdi duong hqc
- Ky thuAt dla chAt
- Dia ch6t hgc
Kho6ng vflt hgc vd dla h6a hgc
- Tin hgc dia ch6t
- K! thu{t xdy dung cOng trinlt ng6rn vi
Ngirnh

tlio t4o

Khai th6c m6

L)

10

10

40

1110

4

Chi ti6u
clu ki6n

5

K!

6

I(y thuet .li€n

- Tin hoc nr6
- I(V thudt tuy€n kho6n
t,ty.O. qrarg
- Khaith6c m6
- Ky thrat dlgn G vi6n th6ng
- KY thuflt di€u khi6n vd t1t dQng h6a

I(! thuit diOu hhi€n vi tu d6ng h6a

- Ky th-at diQn tri, vi6n thdng
- KI thuQt diQn, DiQn k[lqu

g

7

thuqt tuy6n khodng

fry6

10
10

-

10

B

K!

9

KV thu6t co khf

thu4t co khi dQng lpc

- K! thuQt co cliQn fii, Ky thuat nhiet, Ky
thuflt cdng nghiQp, KY thu$t di6u khi6n vd
tU dQng h6a, K! thuflt cliQn, K! thuflt diQn
di6n tri tri.
- Ky thuQt co tliQn tt, Ky thuat nhiQt, Ky
thu$t cOng nghi$p, K! thuflt di6u khiOn vn
tg dQng h6a, K! thuat diQn, K! thuflt diQn
di6n tri tri.
- K! thuAt xdy dung cira c6c trr-rdng dai hoc

-

10

-

10

khdc
10

K! thuit x6y dpg

c6ng trinh ngAm

ll

K! thuflt trilc dia-

b6n dd

12

Bnn dd viSn thiirn vd hQ thdng tin
dia ly

l3

K!

thu4t dia vflt ly

14

K!

thu$t dAu khi

- Khai th6c rno
- Chuy€n ngdnh Dia chSt c6ng trinh
- Dia k! thuQt xdy dprg
- KV thuAt co so ha tdng
- B6n d6 vi6n th6rn vA hd th6ng tin clia l;i
- Quin ly d6t dai
- Dia chinh
- Quy hoach ving va d6 thi
- Tin hoc trdc dia
- K! thuflt trdc dla - b6n d0
- QuAn ly d6t dai
- Tin hgc tric dia
- Dla chinh
- Quy hoach vtng vd dO thi
- K! thuQt dla ch6t
- Ela chAt hgc

10

50

10

10

- vat ly
- Eia ch6t ddu khf
- Khoan khai th6c
- Khoan thSm dd
- COng ngh6 khoan

10

- Thiet bi dAu khi
K! thuAt h6a hoc cira c6c trud'ng dqri hoc

15

K!

thuQt h6a hgc

kh6c
- Ky thuAt h6a dAu vd loc cl6u

-

16

Quin

lf

kinh t6

Dia tin hoc

thu6t mdi trudng

- Nguoi c6 bing dpi hgc ngdnh kh6c phii
hgc bd sung ki6n thric vd ph6i c6 itnhht 02
n6m kinh nghiQm ldm viQc trong linh vuc
kinh t6 hodc qudn lf trudc khi dp thi ngdnh
QLKT
- C0ng nghQ th6ng tin
-

17

K!

10

-

K!
K!

thuflt tr6c dla - b6n d6
thuflt dla ch6t

15

- Eia chdt hgc
- Eia lj tg nhiOn
- Quin 19 ddt dai

- K! thu4t mdi

truLd'ng ctra c6c

200

trud'ng

clai

hgc khdc
18

Ki

thupt m6i truhng

K! thuQt vat lieu
K! thuQt h6a hoc
K! thuat dia ch6t
- K! thuat tric dia - b6n dO (chLry€n
-

Tr6c dia m6 vd mdi truong)

20
ngdnh

19

Qudn

ly

lir,.Lioi c6 i-.iirr iiai iroc: ngitni.i kiriio plrai
hgc b6 sung ki6n thirc va phii cci it nhiit tl2
ndrn kinh nghiOrn ldm viOc trong lTnh vqc
qudn l;i clSt dai, tdi nguy6n vd rndi trudng
tru6c khi du thi nginh

OAt Oai

30

Hinh thrlc tuy6n sinh: Thi tuy6n
Diiiu kiQn vIn bnng Ae Org thi diro t4o trinh tIQ th4c si
- Da t6i nghiQp dalhqc dirng ngdnh hoac phir hqp vdi ngalh ddng ky dU thi;
- Nguoi
ting t5t nghiQp d4i hqc ngAnh gan phai hqc b6 sung kii5n thric (liiit thric trufc
"O
ngiy 15 th{ng 8 nim 2019);
- Nguoi c6 bing t6t nghiQp d4i hgc nginh dring ho[c phtr hqp vdi nginh d[ng_ky dU thi dat
io4i [Jr6 trO ten duqc dU thingay sau khi t6t nghiQp, dat loai trung binh kh6 tro xuSng phii c6 it
nhAt 01 ndm kinh nghiQm ldm viQc; thi sinh t6t nghiQp d4i hgc ngdnh khdc dU thi ngdnh Quin ly
kinlr tC vd ngdnh QLan li, dfu dai phii c6 it nh6t 02 ndm kinh nghiQm.lim viQc trong linh vuc
dang ky OU tfri kA tii ngay c6 quy6t dinh c6ng nhfln t5t nghiQp dai hqc den ngiy nQp h6 so.
1.4. Thli gian cliro t4-o: 1,5 - 2 ndm. .
1.5. Cdc m6n thi tuy6n: To6n cao cAp, TitSng Anh, mOn Co s6.
Thi sinh cO mQt trong c6c chimg chi hoflc vdn bing sau dugc mi6n thi m6n ti6ng Anh:
a) Chung chi tiOng Anh tuong duong trinh d0 B1 ho{c bQ'c 316 tr616n theo Khung ChAu Au
chung-- trong thdi h4n}ndm tinh d6n ngiy dy thi, bao gdm:
Chung chi titing Anh IEITS do British Council, IDP Austalia vA University of Cambridge c6p;
- Chtmg chi ti6ng Anh TOEFL PBT, TOEFL ITP, TOEFL CBT, TOEFL iBT, chimg chi
ti6ng Anh TOEIC do c6c trung tdm IIG, IIE hofic c6c trung tdm do ETS iry quy0n;
- C6c chirng chi tiOng Anh khdc duo. c quy dinh trong Bing tham chiOu chring chi ngopi ngfi
tuong duong trinh d0 B1 nOu trong PhU lUc III cfia Th6ng tu s(5 05/2012/TT-BGDET;
- Chiing chi.ti6ng Anh tucrng duong tinh dO 81 theo Khung Chdu Au chung vd ngo4i ngir-do
HiQu truong c6c truonl d4i hgc dugc phdp dio t4o trinh dO d4i hqc nganh ngopi ngti turong-tmg c6p;
b) gine t6t nghiQp dpi hqc dugc ddo tpo 0 nu6c ngoii bing ti€ng Anh;
c) Bing t6t nghiQp dai hqc ngdnh ngo4i ngft (ti6ng Anh).
1.6. HA so;E thi:bcrn xin dU thi; So y6" iy tictr iO x6c nh4n cira co quan hoflc chinh qly€n dia
phucrng; Gi6y chrmg nhQn dir srtc kh6e hqc-tflp ctra bQnh viQn da khoa; BiLn sao bing tOt nghiQp
dai hqc; 3 anh cd 3x4 vd 2 phong bi d6n tem ghi rO hQ tOn, dia chi, diQn thoai 1i0n hQ.
2. Tuy6n sinh nghiGn crftu sinh (diro t4o trinh iIQ ti6n si)
2.1. Circnghnh dho t4o vir chi ti0u dg ki6n
1.2.
1.3.

TT

TOn

nginh

Chi ti6u dq ki6n

1

K!

2

Dia ch6t hoc

3

Kho6ng vflt hgc

4

K!

thuflt dAu khi

5

K!

thuAt dia vat

6

K! thuflt crv khi dQng lgc

1

7

fy tnrat tric dla - bnn d6

2

8

Khai th6c mo

1

2

thuat dia chdt

1

vi

dia h6a hqc

1

1

ly

1

I

K!

thuet di0n

i

10

K!

thuflt x8y dimg c6ng trinh ngdm

1

1i

Quin

t2

K! thuflt dieu khi6n vd tu dQng h6a

1

13

K!

1

l)7

kinh te

1

thuQt tuy6n kho6ng

2.2. Hinh thrlc tuyOn sinh: X6t tuy€n
2.3. Eidu kiQn dq tuyOn
* C6 bing iOt ngfriep dai hqc loai gi6i tro l€n ho{c bing th4c si phn hqp ngdnh d[ng ky d$
tuy6n;
* CO it nhAt 1 bdi b6o ho4c b6o c6o khoa hgc li6n quan dtin hudng nghi€n criu ctra aC tai
d[ng trOn @p chi khoa hgc hoflc kf yeu hQi nghi, hQi th6o khoa hgc chuy0n ngdnh c6 phin biQn
trong thdi h4n 03 ndm (36 th6ng) tinh dOn ngdy ddng ky dU tuy6n.
* C6 de cuong vC dU dinh nghien ctu.
* Thu gi6i thiQu Aan[gi.qpfram ch.at nghd nghi-0p, ning lgc chuyOn m6n vd kt6 ndng thuc hiQn
nghiOn cr?u cira ngu'di drfftyOn cira,{t"f-rhdt 01 nhe kfioa hgc c6 chric danh gi6o su, ph6 gi6o su ho{c c6
hqc vi ti6n sT l,*roa hq6, ti6n sT dd tham'gia ho4t dQng chuyCn m6n voi nguoi dU tuy0n vi am hi6u Hnh
v.uc mi nguoi dp tuy0n dg dinh ng;hien.cfu.
* Trinh d0.regei.n$y,i
Thi sinh p[6i.c6 mQt trong cdc chr]ng chi hoflc v[n bing. sau:
a) Bdng tOt rigliqp:daiihoc hgal UAng thpc si do co s0 ddo t4o nudc ngodi qap cho ngudi
hgc todn thdi gian o'riir,6c ngoii m'[:rfg6n ngft sri dgng trong qu6 trinh hqc t{p ld ti6ng Anh ho{c
--*"'.
ti6ng nu6c ngoii kli6c;
',
b) Bing t6t nghiQp dai hqc c6c nginh ngdn ngfr nu6c ngodi do c6c co sd ddo t4o cua ViQt
Nam cdp;
c) Chtmg chi ti6ng Anh TOEFL iBT tu 45 tr0 l€n hoic Chimg chi IELTS (Academic
Test) tir 5.0 trolCn do mQt t6 chirc kh6o thi dugc qutic tti vd Viqt Nam c6ng nhQn cdp trong thdi
hqn 02 ndm (24 th6ng) tinh d6n ngdy ddng ky du tuy6n;
d) Ngudi dg tuy6n d5p ftng quy dinh t4i mpc a khi ng6n ngt sri dgng trong thdi gian hgc
tap kh6ng ptrai ta tiOng AnlL ho{c d6p ring qqy dinh tai mgc b khi c6 bing tOt.nghiep d4i hqc
,gann ngbn ngfl nu6c ngoii kh6ng pfrai U ti6ng Anh ho{c c6 c6c chimg chi ti6ng nudc ngoti
kir6c ti6ng enfr O trinh dO tuong ducrng (qyy dinfr tai PhU lpc II cira Thdng tu sO 08/2A77|TT'
BGDET)1heo quy dinh t?i rn1r.i do m.6t td chric kh6o thi dugc qu6c t6 vd ViQt Nam c6ng nhfln
c6p trong thdi han A2 ndm (24 thdng) tinh dOn ngiy dqng ky dU tuy0n thi phni c6 khi n[ng giao
tie'p duqc bing ti6ng Anh trong chuy6n. m6n (c6 th6,di5n d4t nhirng v6n dA thuQc lInh vr,rc
chuyOn mdn cho ,g,rOi khAc hieu Uing ti6ng Anh vi hi6u duqc nguli kh6c trinh biy nhting v6n

'

bing tieng Anh)
d) Nguoi aU tuy6n ld c6ng din nudc ngoii phii c6 trinh dO ti6ng ViQt t6i tnieu tu Bac 4
trd l6n theo Khung ndng lqc ti6ng ViQt dung cho ngudi ny6c
.
* Eugc c0 quan quan ly nh6n s1r gi6ilhi0u dq tuy6n dio t4o trinh d0 ti6n si.
2.4. Thli gian dho t4o: D6i vOi nguOi .O b6ng thpc si Id 3 ndm tflp trung li6n tqc; AOi vOi nguoi
c6 bing tdt nghiQp dai hqc ld 4 n[m t4p trung li6n tgc'
Truong hgp nghi0n criu sinh khdng theo hgc t4p trung liOn fi,rc dugc, nghiOn .^"::tP p|3i
danh it nUit tZ thdng theo hgc tfp trung liOn tqc t4i co sd ddo tpo trong giai do4n 24 thdng ddtt
tc6 ttr khi c6 quyOt dinh c6ng nhQn nghi6n cr?u sinh.
so dq'tuy6n: Ocnr"xin du iuve"t So y6u ly lich c6. x6c.nhan ctra co quan; GiSry chiing
is.
nhfln d9 sirc kh6e hgc tqp cira bQnh viln da kh-oa; Bin sao bing tdt nghiQp dai hqc vd bing diOm,
bing t6t nghiQp cao hgc-vi bing di6m; Chimg chi ho{c v[n bdng ngo4i ngii; Bin khai c6c c6ng
trinh khoa hgc cirng bin sao c6c c6ng trinh d6; D€ cuong ve dU dinh nghi€n cuu; Thn gi6i thiQu
d6 chuyOn m6n

ngoii'

ib

dq'tLry0r-r; C6ng vdn cu'di clu tuy6n cria ccr qr-ian chti quin c6 thAm quyAn quyot dinh,nh6n
Anlr co 3x4 vd 02 phong bi d6n tem, ghi 16 ho t0n, dia chi, diOn thoai ticn rrb.-

su;03

3. Thli.gian nh$n h6 so vir thi tuy6n
H6 so dg tuy€n (theo m6u quy dinh) c6 th6 nOp tryc ti6p hoflc qua dudrng Buu di6n theo
g? .li,?hdngEdg t?o,11u dai hec, Trubng Dai hqc M6 ch6t, phudng Eric Thdng, qu0n
Bdc Tir Li6rn, thenh ph6 Hn NQi.
Thbi gian nhQn hQ so: Tt'ngiy ra Th6ng b6o tl6n h6t ngny $fttz}tg.
Thoi gian thi tuy€n theo.quy dlnh cria BQ Gi6o duc vd Edo tao vi s6 duoc th6ng b6o dtin
thi sinh trong qu6 trinh nhfln h6 so.
Nhan dugc Th6ng b6o ndy, trdn trong dd nghi Quy co.quan thdng bdo rQng rai d6n r*riing
thi sinh c6 nguyQn vgng dugc dio tpo sau d4i hgc. Thi sinh cAn c6 sg chuan bi, O;tflp tru6c; NhI
trucrng sE c6 k0 ho4ch UOi auO,ng ki6n thric cho thi sinh d1r thi tuy6n sinh cao hgc iru6c khi thi
tuy6n.
Mqi thri tpc chi titit xem tr€n Website cria Trucrng ho{c li6n hQ v6i Phdng Dio t4o sau dpi
hgc, Truhng Eai hqc M6 - Dia ch6t, diQn tho4i: 024.35j\643g;
Email : dao tao s audaiho c@htumg. e du.vn

Ei

Noi nhQn:

KT.HIEU TRII0NG

- Nhu tr6n;
- Vu GDEH (d€ b6o c6o);
- Cdc PHT 1de ph6i hqp chi dao);
- Website; HUMG EOFFICE;
- Luu:HCTH, DTSDHIoT;.

Bii Xuin

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Mẫu 1:

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

Mẫu 2:

(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:
Fax:

Điện thoại nhà riêng:
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:

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.

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.

VIẾT

NÓI

Kiểm tra các kỹ 10phút(bao
4 phần
năng Nói khác nhau: gồm 2 phút
giao tiếp xã hội, trao chuẩn bị)
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.

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.
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