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1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC 
Chuyên 

ngành 

Ngành đúng, phù hợp Ngành gần Ngành khác Các môn BTKT Số tín 

chỉ 

Ghi chú 

Sinh học 

thực 

nghiệm 

- Cử nhân Sinh học 

- SP Sinh học 

- Sư phạm Sinh – Kỹ thuật nông 

nghiệp 

- Cử nhân Sinh – Môi trường 

 

-  SP Sinh - Môi trường 

-  SP Kỹ thuật Nông Lâm  

- Công nghệ sinh học 

- Kỹ thuật Y học 

- Nuôi trồng thủy sản 

- Sinh học ứng dụng 

- Xét nghiệm Y học 

 *Bắt buộc: 

1. Quang hợp và năng suất 

cây trồng 

2.Hóa sinh ứng dụng 

* Tự chọn (2/6 môn) 

1. Chất điều hòa sinh trưởng 

thực vật 

2. Thủy canh 

3. Vi sinh vật trong chế biến 

và bảo quản 

4. Di truyền học vi sinh vật 

và ứng dụng 

5. Mô học ứng dụng 

6. Ứng dụng CNSH trong 

xử lý môi trường 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

 

Động vật 

học 

- Cử nhân Sinh học 

- SP Sinh học 

- Sinh - Kỹ thuật Nông nghiệp 

- SP Sinh - Môi trường  

- SP Kỹ thuật Nông Lâm    

- Công nghệ sinh học 

- SP Sinh - KTNL 

 1. Sinh học tế bào 

2. Công nghệ sinh học 

3. Sinh học phát triển cá thể 

động vật 

4. Giải phẫu so sánh động 

vật 

5. Di truyền phân tử 

6. Sinh học động vật 

7. Thần kinh cấp cao 

8. Học thuyết tiến hoá 

9. Sinh lý sinh sản và nội 

tiết 

10. Đa dạng sinh học 

11. Lý Sinh 

12. Ký sinh trùng học 

13. Sinh thái động vật 

14. Hoa sinh động vật 

15. Con người và môi 

trường 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

* Ngành  SP 

Sinh - Môi 

trường chọn 5/15 

môn 

* Ngành SP 

Sinh-KTNL 

chọn 4/15 môn 

* Ngành SP 

KTNL chọn 8/14 

môn 

Các học phần 

được chọn 

không trùng với 

bậc đại học 
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Sinh thái 

học 

- Sinh học 

- Cử nhân sư phạm Sinh học 

- Công nghệ môi trường 

- Sư phạm Sinh - Môi trường 

- Cử nhân/Kỹ sư Công nghệ sinh 

học 

- Cử nhân Khoa học môi trường 

- Cử nhân Quản lý tài nguyên - 

môi trường 

- Sư phạm Kỹ thuật Nông Lâm 

- Chăn nuôi 

- THú y 

- Thủy sản 

- Lâm nghiệp 

- Trồng trọt 

- Làm vườn 

- Địa lý tài nguyên - môi trường 

- Địa lý du lịch 

 *Môn bắt buộc: 

1. Vi sinh vật học 

2. Sinh học phát triển 

* Tự chọn (2/6 môn) 

1. Động vật học 

2. Thực vật học 

3. Sinh thái học 

4.Cơ sở khoa học môi 

trường 

5. Giải phẫu so sánh động 

vật 

6. Hình thái học thực vật 

 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

Công 

nghệ sinh 

học 

 - Kỹ sư công nghệ  sinh học 

- Sinh học ứng dụng 

- Kỹ thuật sinh học 

- Cử nhân Sinh học 

- SP sinh học 

- SP Sinh - Môi trường 

- SP Kỹ thuật Nông Lâm 

- Bảo quản và chế biến nông sản 

- Công nghệ thực phẩm 

- Trồng trọt, Nông học và làm 

vườn 

- Chăn nuôi  

- Thú y 

- Nuôi trồng thuỷ sản 

- Công nghệ sau thu hoạch 

- Bảo vệ thực vật 

- Y học dự phòng 

- Xét nghiệm y học 

- Nông học 

- Khoa học cây trồng 

 *Môn bắt buộc: 

1. Nhập môn công nghệ 

sinh học 

2. Công nghệ ADN tái tổ 

hợp 

3. Công nghệ protein 

4. Công nghệ nuôi cấy mô 

và TBTV 

* Môn tự chọn: Chọn 2/4 

môn 

1. Công nghệ phôi và tế bào 

gốc 

2. Công nghệ tế bào động 

vật 

3. Chỉ thị phân tử 

4. Công nghệ sinh học thực 

phẩm 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

2 
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Hóa vô 

cơ 

- Các ngành học ứng với bằng 

tốt nghiệp là Cử nhân Hóa học 

hoặc Kỹ sư Hóa học; 

- Công nghệ thực phẩm 

- Công nghệ hóa học 

- Công nghệ thực phẩm - Sinh 

học 

- Công nghệ vật liệu 

- Hóa dược 

- Sư phạm Hóa học 

- Dược sĩ đại học 

 

 

- Khoa học môi trường 

- Công nghệ môi trường 

- Kỹ thuật môi trường 

 1. Hóa vô cơ 1 

2. Hóa vô cơ 2 

3 

3 

 

Hóa lý 

thuyết và 

hóa lý 

- Kỹ thuật môi trường 

- Công nghệ môi trường 

 

 1. Hóa lý 1 (Nhiệt động) 

2. Cơ sở hóa lượng tử 

3 

2 

 

 

 

Hóa hữu 

cơ 

- Kỹ thuật môi trường 

- Công nghệ môi trường 

- Khoa học môi trường 

- Bảo quản và chế biến nông sản 

 1. Hoá học hữu cơ 1 

3. Hoá học hữu cơ 2 

 

3 

3 

 

 

Hóa 

phân tích 

- Bảo quản và chế biến nông sản 

- Khoa học môi trường 

- Công nghệ môi trường 

- Kỹ thuật môi trường 

 

 1. Phân tích điện hóa 

2. Phân tích quang phổ 

3. Phân tích sắc ký 

 

2 

2 

2 

 

 

Khoa học 

máy tính 

- Công nghệ thông tin 

- Khoa học máy tính 

- Công nghệ phần mềm 

- Hệ thống thông tin 

- Tin học 

- Sư phạm tin học 

 

- Mạng và truyền thông 

- Toán học 

- Toán - Tin 

- Toán - Tin ứng dụng 

- Điện tử viễn thông 

- Tin học ứng dụng 

- Sư phạm Toán 

- Kỹ thuật phần mềm 

 1. Toán rời rạc 

2. Cấu trúc dữ liệu và thuật 

toán 

3. Cơ sở dữ liệu 

4. Trí tuệ nhân tạo 

5. Công nghệ phần mềm 

6. Phân tích thiết kế hệ 

thống 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

Những môn nào 

có trong bảng 

điểm đại học thì 

được miễn 

Lịch sử 

Việt Nam 

- Cử nhân Lịch sử  

- SP Lịch sử 

- Lịch sử Đảng (Tốt nghiệp các 

trường KHXH-NV và Sư phạm) 

- Việt Nam học 

- Văn hóa học 

- Văn thư lưu trữ 

- Đông phương học 

- Bảo tàng học 

- Thư viện học 

- Sử - Chính trị 

- Sử - Địa 

- Sử - Năng khiếu 

- Dân tộc học 

- Khảo cổ học 

- Văn - Sử 

- Xây dựng Đảng và chính 

quyền nhà nước 

- Bảo tồn, bảo tàng 

- Văn hóa học 

 1. Lịch sử Việt Nam  

2. Lịch sử thế giới 

3. Dân tộc học 

3 

2 

2 
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Dân tộc 

học 

- Dân tộc học 

- Lịch sử 

- Nhân học 

- Văn hóa học 

- Việt Nam học 

- Đông phương học 

- Du lịch học 

- Xã hội học 

- Khảo cổ học 

- Quản lý văn hóa 

- Bảo tàng học 

- Sư phạm Lịch sử 

- Công tác xã hội 

- Bảo tồn bảo tàng 

- Sử - Chính trị 

- Văn thư lưu trữ 

- Thư viện học 

- Lịch sử Đảng 

- Chính trị học 

 1. Lịch sử Việt Nam  

2. Lịch sử thế giới 

3. Dân tộc học 

2 

2 

3 

 

Lịch sử 

thế giới 

- Cử nhân Lịch sử 

- SP Lịch sử 

- Lịch sử Đảng (tốt nghiệp tại 

các trường KHXH-NV và Sư 

phạm) 

- Đông phương học 

- Quốc tế học 

- Quan hệ quốc tế 

- Sử - Chính trị 

- Sử - Địa 

- Sử - Năng khiếu 

- Việt Nam học 

- Khảo cổ học 

- Dân tộc học 

- Văn - Sử 

- Ngoại giao 

- Văn hóa học 

- Văn thư lưu trữ 

- Bảo tàng học 

- Thư viện học 

- Chính trị học 

- Nhân học 

- Châu Á học 

- Khu vực học 

 1. Lịch sử Việt Nam  

2. Lịch sử thế giới 

3. Dân tộc học/Nhân học 

2 

3 

2 
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Quang 

học 

- Cử nhân Vật lý 

- Khoa học vật liệu 

- Sư phạm Vật lý 

- Vật lý học 

- Vật lý kỹ thuật 

- Lý - Tin 

- Vật lý Công nghệ 

- Sư phạm kỹ thuật công nghiệp 

- Công nghệ vật liệu 

- Sư phạm Lý - Tin 

 1. Cơ học lượng tử 

2. Vật lý thống kê 

3. Phương trình toán lý 

 

2 

2 

2 

Các môn bổ túc 

kiến thức nếu có 

trong bảng điểm 

ĐH thì được 

miễn. 

Vật lý 

chất rắn 

- Vật lý kỹ thuật 

- Lý - Tin 

- Vật lý Công nghệ 

- Sư phạm kỹ thuật công nghiệp 

- Công nghệ vật liệu 

- Sư phạm Lý - Tin 

Địa chất 

học 

- Địa chất 

- Địa chất công trình và địa chất 

thủy văn (đối với các khóa đào 

tạo K31 - K36 của Trường Đại 

học Khoa học, Đại học Huế) 

- Trắc địa bản đồ 

- Thổ nhưỡng học 

- Quản lý đất đai 

- Tài nguyên nước 

- Khí tượng 

- Thủy văn 

- Kỹ thuật dầu khí 

- Kỹ thuật tuyển khoáng 

- Kỹ thuật mỏ 

- Kỹ thuật địa chất 

- Hải dương học 

- Địa lý tự nhiên 

 1. Địa hóa đại cương 

2. Địa chất khai thác mỏ 

khoáng. 

3. Địa chất môi trường và tại 

biến địa chất. 

2 

2 

 

2 

 

Các môn bổ túc 

kiến thức ngành 

gần này thay cho 

các môn ở danh 

mục kèm theo 

QĐ 1158/QĐ-

ĐHH ngày 

24/9/2015 của 

Giám đốc ĐHH. 

 - Kỹ thuật địa vật lý 

- Địa kỹ thuật xây dựng 

- Kỹ thuật công trình xây dựng 

- Công nghệ kỹ thuật địa chất. 

- Công nghệ kỹ thuật mỏ 

- Công nghệ kỹ thuật tuyển 

khoáng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chọn 4/6 môn: 

1. Địa hóa đại cương. 

2. Địa chất khai thác mỏ 

khoáng. 

3. Địa chất môi trường và tại 

biến địa chất. 

4. Tìm kiếm thăm dò và đánh 

 giá trữ lượng khoáng sản. 

5. Quang học tinh thể. 

6. Cổ sinh - Địa tầng. 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

1. Thí sinh thuộc 

diện ngành khác 

phải có ít nhất 2 

năm làm việc 

trong lĩnh vực 

chuyên môn 

2. Các môn bổ 

túc kiến thức 

ngành khác này 

thay cho các 

môn ở danh mục 

kèm theo QĐ 

1158/QĐ-ĐHH 

ngày 24/9/2015 

của Giám đốc 

ĐHH. 
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Địa lý tài 

nguyên 

và môi 

trường 

- Khoa học Địa lý 

- SP Địa lý 

- Địa lý tự nhiên (bao gồm 

ngành Địa lý chuyển đổi sang 

ĐL tự nhiên theo TT 15VBHN-

BGD ĐT ban hành danh mục 

đào tạo cấp IV trình độ ĐH,CĐ 

) 

 

 

Nhóm 1: 

- Quản lý tài nguyên và môi 

trường 

- Quản lý đất đai 

- Địa lý học 

- Sư phạm Địa lý 

- Bản đồ học 

 1. Cơ sở địa lý tự nhiên  

2. Quản lý môi trường 

2 

2 

 

 

 

Nhóm 2: 

- Khí tượng học 

- Hải dương học 

- Thủy văn 

- Địa chất học 

 

 *Môn bắt buộc: 

1. Cơ sở địa lý tự nhiên 

2. Quản lý môi trường 

* Môn tự chọn: Chọn 2/4 

môn 

1. Địa lý tự nhiên Việt Nam 

2. Cơ sở khoa học môi 

trường 

3. Bản đồ đại cương 

4. Cơ sở địa lý nhân văn 

 

2 

2 

 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

- Quản lý tài nguyên rừng 

- Khoa học môi trường 

- Khoa học đất 

- Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 

- Địa lý du lịch 

Chọn 5/10 môn: 

1. Cơ sở địa lý tự nhiên 

2. Quản lý môi trường 

3. Địa lý tự nhiên Việt Nam 

4. Cơ sở khoa học môi 

trường 

5. Bản đồ đại cương 

6. Cơ sở địa lý nhân văn 

7. Hệ thống thông tin địa lý 

8. Cơ sở thổ nhưỡng và địa 

lý thổ nhưỡng 

9. Địa mạo đại cương 

10. Khí tượng - khí hậu đại 

cương 

 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

Thí sinh thuộc 

diện ngành khác 

phải có ít nhất 2 

năm làm việc 

trong lĩnh vực 

chuyên môn 

Khoa học 

môi 

trường 

- Khoa học môi trường 

- Công nghệ môi trường 

- Kỹ thuật môi trường 

- Công nghệ kỹ thuật môi trường 

- Quản lý môi trường 

- Môi trường 

- Quản lý tài nguyên - môi 

trường 

- Khoa học kỹ thuật môi trường 

- Sư phạm Sinh - Môi trường 

- Sư phạm Địa lý - Môi trường 

- Sinh học 

- Công nghệ sinh học 

- Địa lý  

- Địa chất 

- Hóa học 

- Nông nghiệp 

- Lâm nghiệp 

- Y tế công cộng 

- Cấp thoát nước 

- Khí tượng thủy văn 

- Khoa học đất 

- Sinh học Y và Môi trường 

- Kỹ thuật tài nguyên nước 

- Quản lý tài nguyên rừng 

- Quản lý nguồn lợi thủy sản 

- Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 

- Hải dương học 

- Quản lý đất đai 

1. Công nghệ môi trường 

2. Đánh giá môi trường 

3. Hóa môi trường 

4. Bảo tồn đa dạng sinh học 

5. Hệ thống thông tin địa lý 

6. Cơ sở khoa học môi 

trường 

7. Cơ sở quản lý môi trường 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

 

2 

1. Căn cứ bảng 

điểm đại học để 

chọn bổ sung từ  

2 - 3 môn 

2. Những thí 

sinh thuộc diện 

ngành khác phải 

có ít nhất 2 năm 

kinh nghiệm 

công tác trong 

lĩnh vực môi 

trường 
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- Sinh học ứng dụng 

- Địa lý tự nhiên 

1.Hóa thưc̣ phẩm 

2.Hóa hoc̣ (hướng hóa vô cơ) 
 Căn cứ vào bảng điểm 

TNĐH để choṇ bổ sung từ 

2-3 hoc̣ phần sau: 

1.Công nghê ̣môi trường 

2.Đánh giá môi trường 

3.Hóa môi trường 

4.Bảo tồn đa daṇg sinh hoc̣ 

5.Hê ̣thống thông tin điạ lí 

6.Cơ sở khoa hoc̣ môi 

trường 

7.Cơ sở quản lí môi trường 

8.Sinh thái môi trường 

 
 
 

2 
2 
2 
2 
 

2 
 

2 
2 
 

2 

 

Ngôn ngữ 

học 

- Ngôn ngữ học 

- Ngữ văn 

- SP Ngữ văn 

- Văn học 

- Hán Nôm 

- Báo chí 

- Ngữ văn nước ngoài 

- Sư phạm dạy tiếng nước ngoài 

(Có bằng tốt nghiệp đại học một 

trong các tiếng Nga, Trung, 

Anh, Pháp, Đức...) 

- SP Văn - GDCD 

- Giáo dục tiểu học 

 1. Ngữ dụng học 

2. Ngữ pháp văn bản 

3. Ngữ âm tiếng Việt 

4. Từ vựng học tiếng Việt 

 

2 

2 

2 

2 

 

 

Lý luận 

văn học 

 

- Văn học 

- Ngữ văn 

- SP Ngữ văn 

 

- Ngôn ngữ học 

- Báo chí 

- Hán Nôm 

- Văn - GDCD 

- Giáo dục tiểu học 

 1. Tiểu thuyết Việt Nam 

hiện đại 

2. Thơ Việt Nam hiện đại 

3. Phương pháp luận nghiên 

cứu Văn học. 

4. Tiếp nhận văn học 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

Các môn bổ túc 

kiến thức này 

thay cho các môn 

ở danh mục kèm 

theo QĐ 

1158/QĐ-ĐHH 

ngày 24/9/2015 

của Giám đốc 

ĐHH. 

Văn học 

Việt Nam 
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Triết học - Triết học - Giáo dục chính trị (các loại 

hình đào tạo) 

- Kinh tế chính trị 

- Sư phạm Văn - Chính trị 

- Sư phạm Sử - Chính trị 

- Chính trị học  

- Tôn giáo học 

- Chủ nghĩa xã hội khoa học 

- Quốc phòng chính trị 

- Lịch sử Đảng 

- Tư tưởng Hồ Chí Minh và Hồ 

Chí Minh học 

- Xây dựng Đảng 

- Xã hội học 

- Chính trị - Quốc phòng 

 1. Lịch sử triệt học phương 

Đông 

2. Lịch sử triệt học phương 

Tây 

3. Chuyên đề triêt học Mác 

- Lênin 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

1. Lịch sử 

2. Quản lý xã hội 

3. Quản lý nhà nước 

4. Luật học 

(có chứng chỉ trung cấp lý luâṇ 

chính tri ̣trở lên)  

 1. Lịch sử triết học phương 

Đông 

2. Lịch sử triết học phương 

Tây      

3. Chuyên đề triết học Mác-

Lênin   

4. Chuyên đề môṭ số tác 

phẩm Triết hoc̣ của C.Mác, 

Ph.Ăngghen. V.I. Lênin 1 

5. Chuyên đề môṭ số tác 

phẩm Triết hoc̣ của C.Mác, 

Ph.Ăngghen. V.I. Lênin 2 

2 
2 
2 
2 
 
2 

Nếu thí sinh có 

chứng chỉ cao 

cấp chính tri ̣thì 

hoc̣ BTKT 03 

môn, TS có CC 

trung cấp chính 

tri ̣hoc̣ BTKT 05 

môn 

Các ngành Khoa học xã hội và 

nhân văn khác (có chứng chỉ 

trung cấp lý luâṇ chính tri ̣trở 

lên) 

 1. Lịch sử triết học phương 

Đông 

2. Lịch sử triết học phương 

Tây      

3. Chuyên đề triết học Mác-

Lênin   

4. Chuyên đề môṭ số tác 

phẩm Triết hoc̣ của C.Mác, 

Ph.Ăngghen. V.I. Lênin 1 

5. Chuyên đề hình thái kinh 

kế – xa ̃hôị và sư ̣nhâṇ thức 

con đường đi lên CNXH ở 

VN 

6. Đạo đức học đại cương 

7. Chuyên đề hình thái kinh 

kế – xa ̃hôị và sư ̣nhâṇ thức 

con đường đi lên CNXH ở 

VN 

2 
2 
2 
2 
 
2 
 
 
2 
2 

Nếu thí sinh có 

chứng chỉ cao 

cấp chính tri ̣thì 

hoc̣ BTKT 05 

môn, TS có CC 

trung cấp chính 

tri ̣hoc̣ BTKT 07 

môn 
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Quản lý 

tài 

nguyên 

và  môi 

trường 

- Quản lý tài nguyên và  môi 

trường 

- Quản lý môi trường 

- Địa lý tự nhiên 

- Đía lý 

- Sư phạm địa lý 

- Địa lý tài nguyên và môi 

trường 

- Địa chất công trình 

- Địa chất thủy văn 

- Kỹ thuật địa chất 

- Quản lý đất đai 

- Địa chất 

- Sinh học 

- Sư phạm Sinh - Môi trường 

- Sư phạm Sinh - Kỹ thuật Nông 

Lâm 

- Khuyến nông và phát triển 

nông thôn 

- Chế biến lâm sản 

- Nông học 

- Chăn nuôi 

- Thú y 

- Thủy sản 

- Lâm nghiệp 

- Quản lý tài nguyên rừng và 

môi trường 

- Khoa học môi trường 

- Công nghệ môi trường 

- Kỹ thuật môi trường 

- Môi trường 

- Hóa học 

- Hóa môi trường 

- Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 

- Địa lý du lịch 

 1.Sinh học đại cương 

2.CS khoa học môi trường 

3.Cơ sở địa lý tự nhiên 

4. Sử dụng hợp lí TN thiên 

nhiên và bảo vệ MT 

5.Quy hoạch và bảo vệ MT 

6.Đánh giá tác động MT 

7. Kinh tế môi trường 

8. Luật và chính sách môi 

trường 

9. Lý luận chung về nhà 

nước và pháp luật 

10. Xã hội học đại cương 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

 

 

Căn cứ vào 

ngành/chuyên 

ngành tốt nghiệp 

đại học, thí sinh 

được bố trí học 

2/10 môn học. 

 

 - Khuyến ngư 

- Bảo vệ thực vật 

- Quản lý nguồn lợi thủy sản 

- Công nghệ chế biến lâm sản 

- Xã hội học 

- Luật 

- Lịch sử 

- Công tác xã hội 

- Xây dựng dân dụng và công 

nghiệp 

- Công nghệ thực phẩm 

- Công nông 

- Kinh tế 

1.Sinh học đại cương 

2. Khoa học môi trường 

3. Sử dụng hợp lý tài 

nguyên thiên nhiên và bảo 

vệ môi trường 

 

3 

3 

3 

Người dự thi 

phải có ít nhất 2 

năm kinh 

nghiệm công tác 

trong lĩnh vực 

quản lý tài 

nguyên và môi 

trường 
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- Quản lý bảo vệ tài nguyên rừng 

- Khí tượng thủy văn 

1. Địa lý môi trường 

2. Công nghệ và quản lý môi 

trường 

3. Công nghệ kỹ thuật môi 

trường 

4. Nuôi trồng thủy sản 

5. Sư phạm Hóa học 

 

 Căn cứ vào bảng điểm bậc 

đại học để hoàn thành 2 

trong số 10 học phần: 

1.Sinh học đại cương 

2.CS khoa học môi trường 

3.Cơ sở địa lý tự nhiên 

4. Sử dụng hợp lý TNTN và 

BVMT 

5.Quy hoạch và BVMT 

6.Đánh giá tác động MT 

7.Kinh tế môi trường 

8. Luật và chính sách MT 

9.Xã hội học đại cương 

10.Lý luận chung về nhà 

nước và pháp luật 

 

 

   

    2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 1.Hải dương, khí tượng thủy văn 

2.Công nghệ thực phẩm – sinh 

học 

3.Công nghệ sinh học 

4.Chế tạo máy 

5.Hóa lý 

6. Hóa silicat 

7.Kinh tế xây dựng và quản lý 

dự án 

8.Kỹ thuất hóa học – công nghệ 

hữu cơ hóa dầu 

9. Kinh tế Nông - Lâm 

Căn cứ vào bảng điểm bậc 

đại học để hoàn thành 3 

trong số 12 học phần: 

1.Sinh học đại cương 

2.CS khoa học môi trường 

3.Cơ sở địa lý tự nhiên 

4. Sử dụng hợp lý TNTN và 

BVMT 

5.Quy hoạch và BVMT 

6.Đánh giá tác động MT 

7.Kinh tế môi trường 

8. Luật và chính sách MT 

9.Bản đồ đại cương 

10.Hệ thống thông tin địa lý 

11.Quan trắc môi trường 

12.Biến đổi khí hậu và tai 

biên thiên nhiên 

 

 

 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

 

- Địa chính 

- Địa lý học 

- Khoa học đất 

- Khí tượng học 

- Thủy văn 

 Căn cứ vào ngành/chuyên 

ngành tốt nghiệp đại học, thí 

sinh được bố trí học 2/7 

môn học:  

1. CS khoa học môi trường  
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- Hải dương học 

- Quản lý tài nguyên rừng 

2. Cơ sở địa lý tự nhiên  

3. Sử dụng hợp lí TN thiên 

nhiên và bảo vệ MT (Sử 

dụng tài nguyên và bảo vệ 

môi trường) 

4. Quy hoạch và bảo vệ MT  

5. Đánh giá tác động MT  

6. Kinh tế môi trường  

7. Luật và chính sách MT 

2 

 

2 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

 - Phát triển nông thôn 

- Nông nghiệp 

- Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 

- Bản đồ học 

- Sinh học ứng dụng 

- Khoa học cây trồng 

- Quy hoạch vùng và đô thị 

- Kỹ thuật tài nguyên nước 

- Kinh tế tài nguyên và môi 

trường 

- Kinh tế nông nghiệp 

- Động lực 

- Ki ̃sư xây dưṇg cầu đường 

Căn cứ vào ngành/chuyên 

ngành tốt nghiệp đại học, thí 

sinh được bố trí học 3/9 

môn học:  

1. CS khoa học môi trường  

2. Cơ sở địa lý tự nhiên  

3. Sử dụng hợp lí TN thiên 

nhiên và BVMT (Sử dụng 

tài nguyên và BVMT) 

4.Quy hoạch và bảo vệ MT  

5. Đánh giá tác động MT  

6. Kinh tế môi trường  

7. Luật và chính sách MT 

8. Bản đồ đại cương 

9. Quan trắc môi trường 

 

 

 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

  - Thủy lợi  - Căn cứ chuyên ngành TN 

đại học, thí sinh được bố trí 

học 2/7 môn: 

1. Cơ sở khoa học môi 

trường. 

2. Cơ sở địa lý tự nhiên. 

3. Sử dụng hợp lý tài nguyên 

thiên nhiên và bảo vệ môi 

trường (Sử dụng tài nguyên 

và bảo vệ môi trường) 

4. Quy hoạch và bảo vệ môi 

trường. 

5. Đánh giá tác động môi 

trường. 

6. Kinh tế môi trường. 

7. Luật và chính sách môi 

trường. 

 

 

 

2 

 

2 

2 

 

 

2 

 

2 

2 

2 
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Toán ứng 

dụng 

- Các chuyên ngành Toán 

- Toán - Tin 

- Toán  - Tin ứng dụng 

- Sư phạm Toán Tin ứng dụng 

- Toán ứng dụng 

- Công nghệ thông tin 

- Tin học 

 

1. Quy hoạch tuyến tính 

2. Giải tích hàm 

3. Xác suất thống kê 

4. Đại số đại cương 

 2 

2 

2 

2 

 

Lý thuyết 

xác suất 

và thống 

kê toán 

học 

1. Xác suất nâng cao 

2. Mô hình thống kê 

3. Mô phỏng ngẫu nhiên 

 3 

3 

3 

 

Kiến trúc - Kiến trúc 

- Kiến trúc cảnh quan 

- Kiến trúc công trình 

(Tốt nghiệp loại TB  cần xác 

nhận 1 năm công tác đúng 

ngành) 

- Quy hoạch vùng và đô thị 

- Quản lý đô thị 

- Thiết kế đô thị 

- Thiết kế nội thất 

- Kỹ thuật công trình xây dựng 

- Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 

 1. Phương pháp sáng tác 

kiến trúc 

2. Lịch sử kiến trúc 

3. Kiến trúc dân dụng và 

công nghiệp 

2 

 

2 

2 

Được miễn HP 

đã học ở bậc đại 

học 

Kỹ thuật 

địa chất 

- Kỹ thuật Địa chất 

- Địa chất công trình và Địa chất 

thủy văn (tốt nghiệp từ 2009 trở 

về trước) 

- Địa kỹ thuật 

- Địa chất học 

- Kỹ thuật địa vật lý 

- Địa chất học (tốt nghiệp tử 

2010 về sau) 

- Khoáng vật học và  Địa hóa 

học 

 Chọn 2 HP (4 TC) 

1. Đất đá xây dựng 

2. Các phương pháp nghiên 

cứu và khảo sát Địa chất 

công trình 

3. Địa chất động lực công 

trình 

4. Phương pháp điều tra Địa 

chất thủy văn 

5. Địa chất công trình và 

Địa chất thủy văn Việt Nam 

 

2 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 
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2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ 
 

C. ngành Ngành đúng, phù hợp Ngành gần Ngành khác Các môn BTKT Số tín 

chỉ 

Ghi chú 

Quản trị 

kinh 

doanh 

- Quản trị kinh doanh (QTKD) 

- Marketing 

- Bất động sản 

- Kinh doanh quốc tế 

- Kinh doanh thương mại 

- Quản trị nhân lực 

- Kinh doanh nông nghiệp 

- Quản trị nhà hàng và dịch vụ 

ăn uống 

- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 

hành 

- Quản trị khách sạn 

- Quản trị doanh nghiệp 

- QTKD du lịch và khách sạn 

- QTKD quốc tế 

- QTKD tổng hợp 

- Quản trị kinh doanh bất động 

sản 

- Quản trị chất lượng 

- QTKD thương mại 

- QYKD ngoại thương 

- Kinh tế 

- Kinh tế Quốc tế 

- Tài chính - Ngân hàng 

- Bảo hiểm 

- Kế toán 

- Kiểm toán 

- Khoa học quản lý 

- Hệ thống thông tin quản lý 

- Thống kế 

- Kinh tế công nghiệp 

- Kinh tế xây dựng 

- Kinh tế nông nghiệp 

- Kinh tế gia đình 

- Kinh tế vận tải 

- Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 

- Quản trị văn phòng 

- Luật kinh tế 

- Hệ thống thông tin kinh tế 

- Quản lý hành chính 

- Kinh tế học 

- Kinh tế phát triển 

- Kinh tế lao động 

- Thương mại 

- Kinh tế thế giới và quản hệ 

kinh tế quốc tế 

- Phân bố LLSX và phân vùng 

kinh tế 

- Kinh tế kế hoạch đầu tư 

 1. Quản trị chiến lược 

2. Quản trị tài chính 

3. Quản trị sản xuất 

4. Quản trị thương mại 

5. Quản trị nhân sự 

2 

2 

2 

2 

2 

Căn cứ bảng điểm 

bậc ĐH, các môn 

học sẽ được điểu 

chỉnh cho phù 

hợp  

 Các ngành chưa có trong danh 

mục ngành đúng, phù hợp và 

ngành gần 

1. Kinh tế vi mô I 

2. Kinh tế vĩ mô I 

3. Marketing căn bản 

4. Nguyên lý kế toán 

5. Quản trị học 

6. Quản trị chiến lược 

7. Quản trị nhân lực 

8. Quản trị tài chính 

9. Nguyên lý thống kê kinh 

tế 

10. Quản trị doanh nghiệp 

11. Quản trị sản xuất 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

1. Người dự thi 

phải có tối thiểu 2 

năm kinh nghiệm 

làm việc trong 

lĩnh vực quản trị 

kinh doanh 

2. Thời gian bổ 

túc kiến thức tối 

thiểu: 6 tháng 
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12. Quản trị thương mại 2 

 Bổ sung vào danh mục 

1. Kế toán - Kiểm toán 

2. Kinh tế đối ngoại 

3. Luật kinh doanh 

4. Ngân hàng 

5.Tài chính doanh nghiệp 

 Thực hiện theo Quyết định 

1158/QĐ-ĐHH ngày 24 

tháng 9 năm 2015 

  

Quản lý 

kinh tế 

- Kinh tế 

- Kinh tế quốc dân 

- Quản trị kinh doanh (QTKD) 

- Marketing 

- Bất động sản 

- Kinh doanh quốc tế 

- Kinh doanh thương mại 

- Tài chính - Ngân hàng 

- Bảo hiểm 

- Kế toán 

- Kiểm toán 

- Khoa học quản lý 

- Quản trị nhân lực 

- Hệ thống TT quản lý 

- Thống kê 

- Kinh tế công nghiệp 

- Kinh tế xây dựng 

- Kinh doanh nông nghiệp 

- Kinh tế nông nghiệp 

- Kinh tế gia đình 

- Kinh tế vận tải 

- Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 

- Quản trị doanh nghiệp 

- QTKD du lịch và khách sạn 

- QTKD Quốc tế 

- QTKD tổng hợp 

- QTKD bất động sản 

- Quản trị chất lượng 

- QTKD thương mại 

- QTKD công nghiệp 

- QTKD ngoại thương 

- Kinh tế tài nguyên và môi 

trường 

- Kinh tế phát triển 

- Kinh tế kế hoạch đầu tư 

- Kinh tế lao động 

- Quản trị văn phòng 

- Quản trị nhà hàng và dịch vụ 

ăn uống 

- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 

hành 

- Quản trị khách sạn 

- Quản lý nhà nước 

- Luật kinh tế 

- Quản lý công nghiệp 

- Quản lý xây dựng 

- Khuyến nông 

- Phát triển nông thôn 

- Quản lý tài nguyên rừng 

- Quản lý nguồn lợi thủy sản 

- Quản lý tài nguyên và môi 

trường 

- Quản lý đất đai 

- Quản lý hành chính 

- Thương mại 

- Kinh tế thế giới và quan hệ KT 

quốc tế 

- Phân bố LLSX và phân vùng 

kinh tế 

 1. Kinh tế vĩ mô  

2. Kinh tế vĩ mô 

3. Quản trị học 

4. Quản lý nhà nước về kinh 

tế 

5. Kinh tế môi trường 

6. Nguyên lý thống kê kinh 

tế 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

Căn cứ bảng điểm 

bậc ĐH, các môn 

học sẽ được điểu 

chỉnh cho phù 

hợp  

 Các ngành chưa có trong danh 

mục ngành đúng, phù hợp và 

ngành gần 

1. Kinh tế vi mô I 

2. Kinh tế vĩ mô I 

3. Quản trị học 

4. Quản lý nhà nước về kinh 

tế 

5. Kinh tế môi trường 

6. Nguyên lý thống kê kinh 

tế 

7. Kinh tế phát triển 

8. Kinh tế công cộng 

9. Kinh tế quốc tế 

10.Marketing căn bản 

11. Quản trị chiến lược 

12. Lập và phân tích dự án 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1. Người dự thi 

phải có tối thiểu 2 

năm kinh nghiệm 

làm việc trong 

lĩnh vực quản lý 

kinh tế 

2. Thời gian bổ 

túc kiến thức tối 

thiểu: 6 tháng 
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Bổ sung vào Danh mục 

1. Kinh tế nông nghiệp - Tài 

chính (Chương trình tiên tiến) 

2. Kinh tế năng lượng 

3. Kinh tế và quản lý công 

4. Quản trị doanh nghiệp du lịch 

- dịch vụ 

5. Thống kê - tin học  

6. Tài chính - Tiền tệ - Tín dụng 

7. Tài chính - Tín dụng 

8. Kế toán - Kiểm toán 

9. QTKD tổng quát 

10. Kế toán doanh nghiệp 

11. Ngân hàng 

12. Tài chính kế toán các ngành 

sản xuất 

13. Quản lý kinh doanh (Tài 

chính kế toán) 

14. Kinh doanh ngoại thương 

15. Kế toán, phân tích và kiểm 

toán 

16. Kinh tế - tài chính  

17. Tài chính 

18. Kế hoạch đầu tư 

19. Kinh tế chính trị 

20. Kinh tế - Kế toán kiểm toán 

21. QTKD du lịch 

22. Hệ thống thông tin kinh tế 

23. Thống kê kinh tế xã hội. 

Bổ sung vào Danh mục 

1. Lưu trữ học và Quản trị văn 

phòng 

 

 

Thực hiện theo Quyết định 

1158/QĐ-ĐHH ngày 24 

tháng 9 năm 2015 

1. Kinh tế bưu chính viễn thông 

2. Kinh tế công cộng 

3. Kinh tế Nông Lâm 

4. Kinh tế NN và PTNT 

5. Kinh tế Thủy sản 

6. Ngoại thương 

7. Tài chính – Tiền tệ - Kho bạc 

8. Tài chính Kế toán 

9. Kinh tế Luật 

Bổ sung: 

1. Quản trị Bệnh viện 

2. Quản lý xã hội. 

 

 Thực hiện theo Quyết định 

1158/QĐ-ĐHH ngày 24 

tháng 9 năm 2015 

  

 
Kinh tế 

nông 

nghiệp 

- Kinh tế nông nghiệp 

- Kinh doanh nông nghiệp 

- Kinh tế tài nguyên và môi 

trường 

- Kinh tế phát triển 

- Kinh tế kế hoạch đầu tư 

- Kinh tế chính trị 

- Quản trị kinh doanh 

- Kế toán 

- Tài chính - Ngân hàng 

- Hệ thống thông tin kinh tế 

 1. Kinh tế vi mô II 

2. Kinh tế vĩ mô II 

3. Kinh tế nông nghiệp 

4. Quản trị doanh nghiệp 

nông nghiệp 

5. Kinh tế môi trường 

2 

2 

2 

2 

 

      2 
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Kinh tế 

chính trị 

Kinh tế chính trị Nhóm 1: 

- Chính trị học 

- Giáo dục chính trị 

- Triết học 

- Luật học 

Bổ sung vào nhóm 1: 

1. Luật kinh doanh 

 

 1. Học thuyết kinh tế Mác - 

Lênin 

2. Kinh tế chính trị về thời 

kỳ quá độ 

3. Lịch sử kinh tế quốc dân 

4. Kinh tế vĩ mô 

5. Kinh tế vi mô 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

 

Nhóm 2: 

- Kinh tế 

- Quản trị kinh doanh 

Bố sung vào nhóm 2: 

1. Kế toán 

2. Tài chính tín dụng 

3. Quản trị kinh doanh du lịch 

--- 

1. Tài chính – Ngân hàng 

 1. Học thuyết kinh tế Mác - 

Lênin 

2. Kinh tế chính trị về thời 

kỳ quá độ 

3. Lịch sử kinh tế quốc dân 

4. Công nghiệp hóa hiện đại 

hóa 

5. Kinh tế đối ngoại Việt 

Nam  

2 

 

2 

 

2 

2 

 

2 
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3. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 
 

C. ngành Ngành đúng, phù hợp Ngành gần Ngành khác Các môn BTKT Số tín 

chỉ 

Ghi chú 

Quản lý 

giáo dục 

- Quản lý giáo dục 

 

(Nếu không phải ngành đúng 

cần: 

1. Học bổ túc Kiến thức 

2. Phải có giấy xác nhận ít nhất 

2 năm công tác trong giảng dạy 

hoặc QLGD 

3. Phải làm việc tại 1 trong các 

vị trí sau: 

   - Hiệu trưởng, Hiệu phó các 

trường từ mầm non trở lên 

   - Trưởng Khoa, Phó Khoa các 

trường CĐ, ĐH 

   - Lãnh đạo hoặc chuyên viên 

làm công tác QLGD của các tổ 

chức chính trị, của Bộ, cơ quan 

ngang Bộ, UBND các Tỉnh, 

Sở/Phòng GDĐT, Phong/Ban 

Đào tạo hoặc giáo vụ các trường 

ĐH/CĐ/THCN. 

   - Tổ trưởng chuyên môn của 

trường Tiêu 

học/THCS/THPT/TCCN. 

   - Thuộc diện quy hoạch QLGD 

(phải có giấy xác nhận quy 

hoạch tạo nguồn QLGD của đơn 

vị đang công tác/ hoặc đơn vị 

cấp trên trực tiếp quản lý) 

) 

- Tâm lý - Giáo dục  1. Đại cương về quản lý 

giáo dục 

2. Nhập môn tâm lý học 

quản lý 

3. Quản lý hoạt động dạy 

học và hoạt động dạy học 

4. Nhân cách và lao động 

của người quản lý 

4 

 

3 

 

4 

 

 

3 

Người dự thi phải 

có tối thiểu 2 năm 

kinh nghiệm làm 

việc trong lĩnh 

vực quản lý giáo 

dục 

 

 Tốt nghiệp đại học các ngành: 

Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, 

Ngữ văn, Lịch sử, Ngoại ngữ, 

Địa lý...... 

1. Lý luận giáo dục và lý 

luận quản lý giáo dục 

2. Tâm lý học nhân cách 

3. Tâm lý học đại cương 

4. Những vấn đề chung của 

Giáo dục học 

5. Nhập môn tâm lý học 

quản lý 

6. Lý luận dạy học 

 

3 

 

3 

3 

4 

 

4 

 

3 

Người dự thi phải 

có tối thiểu 2 năm 

kinh nghiệm làm 

việc trong lĩnh 

vực quản lý giáo 

dục 

 

Điều chỉnh: 

1. Tâm lý học 

2. Tâm lý – Giáo dục 

 1. Lý luận giáo dục và lý 

luận quản lý giáo dục 

2.  Những vấn đề chung của 

Giáo dục học 

3.  Nhập môn Tâm lý học 

quản lý 

4.  Lý luận dạy học 

3 

 

4 

 

4 

     3 

 

Văn học 

nước 

ngoài 

1. Văn học 

2. Ngữ văn 

3. Sư phạm Ngữ văn 

 

-  Ngôn ngữ 

- Báo chí 

- Hán Nôm 

- SP Văn- GDCD 

 1. Tiến trình văn học 

2. Thi pháp học 

3. Phương pháp nghiên cứu 

văn học 

4. Tác phẩm và thể loại văn 

học 

2 

2 

2 

 

2 
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Văn học 

Việt Nam  

 - Ngôn ngữ học 

- Báo chí 

- Hán Nôm 

- Văn - GDCD 

 1. Văn học Việt Nam sau 

1975 

2. Tiểu thuyết Việt Nam 

hiện đại 

5. Tác phẩm và thể loại văn 

học 

4. Phương pháp nghiên cứu 

văn học 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

Lý luận 

văn học  

- Ngôn ngữ học 

- Báo chí 

- Hán Nôm 

- SP Văn - GDCD 

 

 1. Tiến trình văn học 

2. Thi pháp học 

3. Phương pháp nghiên cứu 

văn học 

4. Tác phẩm và thể loại văn 

học 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

 

Lý luận  

và PP dạy 

học bộ 

môn 

Văn - 

Tiếng 

Việt 

1. Sư phạm Ngữ văn 

2. Ngữ văn (ĐHSP TP.HCM) 

3. Ngữ văn (ĐHSP –ĐH Huế) 

 

 

(Nếu tốt nghiệp Cử nhân phải có 

Chứng chỉ ngiệp vụ Sư phạm) 

Nhóm 1: 

- Ngôn ngữ 

- Văn học 

- Ngữ văn 

 1. Lý luận dạy học Ngữ văn  

2. Lý luận dạy học Ngữ văn  

3. Phương ngữ học (riêng 

ngành Văn học) 

4. Ngữ dụng học (riêng 

ngành Văn học) 

5. Văn học Việt Nam trung 

đại (riêng ngành Ngôn ngữ) 

6. Văn học Việt Nam hiện 

đại 4 (riêng ngành Ngôn 

ngữ) 

7. Các phương pháp nghiên 

cứu văn học (riêng ngành 

Ngôn ngữ) 

8. Tác phẩm và thể loại văn 

học (riêng ngành Ngôn ngữ) 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 
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  Nhóm 2: 

- SP Văn - GDCD 

 1. Lý luận và phê bình Văn 

học Nga 

2. Phương ngữ học 

3. Lịch sử tiếng Việt 

4. Tiếp nhận văn học 

5. Ngữ pháp chức năng 

6. Thi pháp thơ Đường 

2 

 

2 

2 

2 

3 

2 

 

 

Nhóm 3: 

- Báo chí 

 1. Ngữ dụng học 

2. Phương ngữ học 

3. Ngữ âm tiếng Việt 

4. Từ vựng - Ngữ nghĩa 

tiếng Việt 

5. Ngữ pháp tiếng Việt 

6. Phong cách học tiếng 

Việt 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

 

Nhóm 4: 

- Giáo dục tiểu học 

 1. Ngữ dụng học 

2. Phương ngữ học 

3. Ngữ pháp văn bản 

4. Từ vựng - Ngữ nghĩa 

tiếng Việt 

2 

2 

2 

2 

 

Lịch sử 

Việt Nam  

- Cử nhân Lịch sử  

- SP Lịch sử 

- Lịch sử Đảng 

- Đông phương học 

- Sử - Chính trị 

- Sử - Địa 

- Sử - Năng khiếu 

- Việt Nam học 

- Dân tộc học 

- Khảo cổ học 

- Văn - Sử 

- Văn hoá học 

- Bảo tàng 

(ĐH Văn hóa Hà Nội) 

 1. Lịch sử Việt Nam  

2. Lịch sử thế giới 

3. Phương pháp luận nghiên 

cứu lịch sử 

6 

5 

2 
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Lịch sử 

thế giới 

- Cử nhân Lịch sử 

- SP Lịch sử 

- Lịch sử Đảng 

- Đông phương học 

- Quốc tế học 

- Sử - Chính trị 

- Sử - Địa 

- Sử - Năng khiếu 

- Việt Nam học 

- Khảo cổ học 

- Dân tộc học 

- Văn - Sử 

- Ngoại giao 

- Văn hóa học 

 1. Lịch sử Việt Nam  

2. Lịch sử thế giới 

3. Phương pháp luận nghiên 

cứu lịch sử 

6 

5 

2 

 

Lý luận 

và PP dạy 

học bộ 

môn Lịch 

sử 

- Sư phạm Lịch sử 

- Sử - Năng khiếu 

- Lịch sử (ĐHSP – ĐH Huế) 

 

(Nếu tốt nghiệp Cử nhân phải có 

Chứng chỉ ngiệp vụ Sư phạm) 

1. Sử - Chính trị 

2. Sử - Địa 

3. Văn - Sử 

 

 1. Phương pháp luận sử học 

2. Lịch sử thế giới 

3. Lịch sử Việt Nam 

4. Hệ thống phương pháp 

dạy học lịch sử 

5. Hình thành tri thức lịch 

sử cho học sinh ở trường PT 

2 

3 

3 

2 

 

3 

 

Địa lý học - Địa lý 

- SP Địa lý 

- Địa lý du lịch 

- Khoa học môi trường 

- Địa - Sinh 

- Địa - Sử 

 

 1. Địa lý tự nhiên đại cương 

2. Địa lý kinh tế - xã hội đại 

cương 

3. Địa lý Việt Nam  

5 

5 

 

4 

 

Địa lý tự 

nhiên 

- Địa lý 

- Địa lý học 

- Địa lý tự nhiên 

- SP Địa lý 

- Địa lý môi trường 

- Địa lý du lịch 

- Địa - Sử 

- Địa - Sinh 

- Khoa học môi trường 

- Địa chất 

 1. Địa lý tự nhiên đại cương 

2. Địa lý kinh tế-xã hội đại 

cương 

3. Địa lý tự  nhiên Việt Nam  

4. Sử dụng tài nguyên và 

bảo vệ môi trường 

 

4 

4 

 

3 

3 

 

 

 

Lý luận 

và PP dạy 

học bộ 

môn Địa 

lý 

- SP Địa lý 

- Địa lý tự nhiên 

- Địa lý học 

- Địa lý (ĐHSP – ĐH Huế) 

 

(Nếu tốt nghiệp Cử nhân phải có 

Chứng chỉ ngiệp vụ Sư phạm) 

1. Địa lý du lịch 

2. Địa - Sinh 

3. Địa - Sử 

 

 1. Địa lý tự nhiên đại cương 

2. Địa lý kinh tế - xã hội đại 

cương 

3. Địa lý Việt Nam  

4. PP dạy học Địa lý  

4 

4 

3 

3 

 

Toán Giải 

tích 

- Cử nhân Toán học 

- SP Toán học 

- Toán - Tin 

- Toán  - Tin ứng dụng 

- Sư phạm Toán - Tin  1. Giải tích hàm 

2. Hình học vi phân 

3. Lý thuyết trường Galois 

4. Topo đại cương 

 

3 

3 

3 

3 

 

 Miễn những môn 

đã học trong 

chương trình đại 

học 
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Đại số và 

lý thuyết 

số 

- Cử nhân Toán học 

- SP Toán học 

- Toán - Tin 

- Toán  - Tin ứng dụng 

- Sư phạm Toán - Tin  1. Giải tích hàm 

2. Hình học vi phân 

3. Lý thuyết trường Galois 

4. Topo đại cương 

 

3 

3 

3 

3 

 

Miễn những học 

phần đã học trong 

chương trình đại 

học 

Hình học 

Topo 

- Cử nhân Toán học 

- SP Toán học 

- Toán - Tin 

- Toán  - Tin ứng dụng 

- Sư phạm Toán - Tin  1. Giải tích hàm 

2. Hình học vi phân 

3. Lý thuyết trường Galois 

4. Topo đại cương 

 

3 

3 

3 

3 

 

 Miễn những học 

phần đã học trong 

chương trình đại 

học 

Lý luận 

và PP dạy 

học bộ 

môn 

Toán 

1.  Sư phạm Toán học 

2.  Sư phạm Toán-Tin  

3. Toán học (ĐHSP - ĐHHuế) 

4. Toán ứng dụng 

 

(Nếu tốt nghiệp Cử nhân phải có 

Chứng chỉ ngiệp vụ Sư phạm) 

1. Cử nhân Toán  1. Lý luận dạy học môn 

Toán 

2. Nâng cao chất lượng dạy 

học môn Toán 

 

4 

 

3 

 

 

 

Vật lý lý 

thuyết và 

Vật lý 

toán 

- Cử nhân Vật lý 

- SP Vật lý 

Nhóm 1: 

- Vật lý kỹ thuật 

- Lý - Tin 

- Lý - KTCN 

- Lý - Năng khiếu 

- Lý - Công nghệ 

- Khoa học vật liệu 

 

 1.Cơ lượng tử 

2. Vật lý thống kê 

3. Phương trình toán lý 

4. Điện động lực 

5. Vật lý chất rắn 

 

3. 

3 

3 

3 

      3 

 Miễn những học 

phần đã học trong 

chương trình đại 

học 

Nhóm 2: 

- Sư phạm kỹ thuật công nghiệp 

 1. Vật lý nguyên tử và hạt 

nhân 

2. Toán cho vật lý 

3. Cơ lượng tử 

4. Điện động lực học 

5. Nhiệt động lực học và vật 

lý thống kê 

6. Vật lý chất rắn 

7. Lý luận dạy học vật lý và 

phương tiện trực quan 

8 Phân tích chương trình 

PTTH 

2 

 

2 

3 

3 

3 

 

2 

3 

 

2 

 Miễn những học 

phần đã học trong 

chương trình đại 

học 
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Lý luận 

và PP dạy 

học bộ 

môn Vật 

lý 

1. Cử nhân Vật lý 

2. SP Vật lý  

3. Lý - KT công nghiệp (ĐH 

Quy Nhơn) 

4. Vật lý (ĐHSP – ĐH Huế) 

 

(Nếu tốt nghiệp Cử nhân phải có 

Chứng chỉ ngiệp vụ Sư phạm) 

Nhóm 1: 

- Lý - KTCN 

- Lý - Tin 

- Lý - Năng khiếu 

- Lý - Công nghệ 

 

 1. Lý luận dạy học  

2. Phân tích chương trình 

3. Vật lý thống kê 

4. Toán cho vật lý 

5. Phương tiện dạy học 

3 

3 

3 

3 

3 

 

 

Nhóm 2: 

- Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp 

 1. Vật lý nguyên tử và hạt 

nhân 

2. Toán cho vật lý 

3. Cơ lượng tử 

4. Điện động lực học 

5. Nhiệt động lực học và vật 

lý thống kê 

6. Vật lý chất rắn 

7. Lý luận dạy học vật lý và 

phương tiện trực quan 

8. Phân tích chương trình 

PTTH 

2 

 

2 

3 

3 

3 

 

2 

3 

 

2 
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Hóa vô cơ 

 

 

1. Công nghệ hóa học: 

- Hóa Silicat 

- Hóa dầu 

- Hóa polimer 

- Hóa thực phẩm ở các trường 

Đại học CN, Bách khoa, Kỹ 

thuật 

2. Các ngành hóa: 

- Hóa hữu cơ; 

- Hóa vô cơ 

- Hóa lý và Hóa LT 

- Hóa phân tích 

- Hoá - Năng khiếu 

3. Hóa dược ở các trường ĐH Y 

Dược, ĐH Dược 

 

Điều chỉnh: 

1. Sư phạm Hóa học 

2. Cử nhân hóa học, cử nhân hóa 

dược 

3. Kỹ sư các trường đại học công 

nghệ, bách khoa, kỹ thuật thuộc 

các ngành: 

- Hóa silicat  

- Hóa dầu  

- Hóa polyme  

- Hóa thực phẩm  

- Hóa dược  

- Hóa học vật liệu  

- Công nghệ vật liệu  

- Kỹ thuật hóa học 

- Hoá - Sinh 

- Hóa học môi trường 

- Hóa dược 

- Công nghệ hóa học 

- Hóa dầu 

- Hóa học thực phẩm 

 

Điều chỉnh: 

1. Hóa sinh 

2. Hóa học môi trường 

3. Dược học 

 1.Cấu tạo chất 

2. Cơ sở lý thuyết hóa hữu 

cơ 

3. Cơ sở lý thuyết hóa vô cơ 

4. Phân tích hóa lý  

 

2 

2 

 

2 

      2 

 

Hóa lý 

thuyết và 

hóa lý 

 

Hóa hữu 

cơ 

 

Hóa 

phân tích 
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Lý luận 

& PP  

dạy học 

bộ môn 

Hoá 

- SP Hóa học 

- Cử nhân Hóa học 

- Hóa - Năng khiếu (Nhạc, Hoạ, 

Thể dục…) 

- Hóa học/SP Hóa học (ĐHSP –

ĐH Huế) 

 

Điều chỉnh: 

1. Sư phạm Hóa học 

2. Cử nhân hóa học, cử nhân hóa 

dược 

3. Kỹ sư các trường đại học công 

nghệ, bách khoa, kỹ thuật thuộc 

các ngành: 

- Hóa silicat  

- Hóa dầu  

- Hóa polyme  

- Hóa thực phẩm  

- Hóa dược  

- Hóa học vật liệu  

- Công nghệ vật liệu  

- Kỹ thuật hóa học 

 

(Nếu tốt nghiệp Cử nhân phải có 

Chứng chỉ ngiệp vụ Sư phạm) 

- Hoá - Sinh 

- Hóa học môi trường 

- Hóa dược 

- Công nghệ hóa học 

- Hóa dầu 

- Hóa học thực phẩm 

 

Điều chỉnh: 

1. Hóa sinh 

2. Hóa học môi trường 

3. Dược học 

 1.Cấu tạo chất 

2. Cơ sở lý thuyết hóa hữu 

cơ 

3. Cơ sở lý thuyết hóa vô cơ 

4. Phân tích hóa lý  

 

2 

2 

 

2 

2 

 

Thực vật 

học 

- Cử nhân Sinh học 

- Sư phạm Sinh học 

- Sinh - Kỹ thuật nông nghiệp 

 

- Sinh môi trường  

- SP Kỹ thuật nông lâm  

- Sinh - KT nông lâm 

 1. Nguyên tắc phân loại 

thực vật 

2. GP hình thái thích nghi 

thực vật 

3. Sinh lý nấm 

4. Sinh thái học cửa sông 

đầm phá 

5. Tiến hóa hình thái thực 

vật hạt kín 

6. Tế bào học 

7. Di truyền học phân tử 

8. Sinh lý thần kinh cấp cao 

9. Giải phẫu so sánh động 

vật 

10. Công nghệ sinh học 

11. Vi sinh học công nghiệp 

12. Học thuyết tiến hoá 

13. Sinh học động vật 

14. Phương pháp giảng dạy 

sinh học 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

      2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

* Ngành Sinh - 

Môi trường chọn 

5/14 HP 

* Ngành Sinh-

KTNL chọn 4/14 

HP 

* Ngành SP-

KTNL chọn 8/14 

HP 

Các học phần 

được chọn không 

trùng với bậc đại 

học 
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Động vật 

học 

- Cử nhân Sinh học 

- SP Sinh học 

- SP Sinh - KTNN 

- SP Sinh - Môi trường  

- SP Kỹ thuật NL     

- Công nghệ sinh học 

- Sinh - KTNL 

 1. Sinh học tế bào 

2. Công nghệ sinh học 

3. Sinh học phát triển cá thể 

động vật 

4. Giải phẫu so sánh dộng vật 

5. Di truyền phân tử 

6. Sinh học động vật 

7. Thần kinh cấp cao 

8. Học thuyết tiến hoá 

9. Sinh lý sinh sản và nội tiết 

10. Đa dạng sinh học 

11. Lý sinh 

12. Ký sinh trùng học 

13. Sinh thái động vật 

14. Hoa sinh động vật 

15. Con người và môi trường 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

* Ngành Sinh - 

Môi trường chọn 

5/15 HP 

* Ngành Sinh-

KTNL chọn 4/15 

HP 

* Ngành SP-

KTNL chọn 8/14 

HP 

Các học phần 

được chọn không 

trùng với bậc đại 

học 

Lý luận 

và PP dạy 

học môn 

bộ Sinh 

học 

1. Sư phạm Sinh học 

2. Sinh - Năng khiếu 

3. Sinh – KTNN 

4. Sinh học (ĐHSP – ĐH Huế) 

 

(Nếu tốt nghiệp Cử nhân phải có 

Chứng chỉ ngiệp vụ Sư phạm) 

1. Sinh - Môi trường 

2. Sinh - Kỹ thuật Nông Lâm 

3. Sư phạm Kỹ thuật Nông Lâm 

 1. Tế bào học (trừ ngành SP. 

KTNL) 

2. Công nghệ sinh học (riêng 

ngành Sinh - Môi trường) 

3. Sinh học phát triển cá thể 

thực vật 

4. Giải phẫu so sánh động vật 

(trừ ngành SP.KTNL) 

5. Di truyền học phân tử (trừ 

ngành Sinh -KTNL) 

6. Quang hợp (Riêng Sinh - 

KTNL) 

7. Giải phẫu hình thái thích 

nghi thực vật (riêng ngành 

SP.KTNL) 

8. Vi sinh vật học công nghiệp 

(riêng ngành SP.KTNL) 

9. Phương pháp giảng dạy Sinh 

học (riêng ngành SP.KTNL) 

10. Sinh học động vật (riêng 

ngành SP.KTNL) 

11. Sinh lý thần kinh cao cấp 

(riêng ngành SP.KTNL) 

12. Học thuyết tiến hóa (riêng 

ngành SP.KTNL) 

2 

 

3 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

       

      2 

 

 

2 

 

3 

 

      3 

 

2 

 

      2 
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Tâm lý 

học 

- Tâm lý học 

- Tâm lý - Giáo dục  

Giáo dục học  1. Những vấn đề chung của 

tâm lý học xã hội 

2. Tâm lý học nhận thức 

3. Tâm lý học dạy học 

4. Tâm lý học nhân cách 

5. Nhập môn tâm lý học xã 

hội 

4 

3 

3 

3 

3 

      3 

 

Giáo dục 

học (Giáo 

dục tiểu 

học) 

- Giáo dục tiểu học - SP Giáo dục đặc biệt (CN Giáo 

dục hòa nhập tiểu học) 

    

Ghi chú: Những thí sinh tốt nghiệp đại học không thuộc các ngành sư phạm đăng ký dự thi vào các chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học các bộ môn phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm hoặc phải bổ túc các môn tương đương 
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4. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM                

 
C. ngành Ngành đúng, phù hợp Ngành gần Ngành khác Các môn BTKT Số tín 

chỉ 

Ghi chú 

Quản lý 

đất đai 

- Quản lý đất đai 

- Quản lý thị trường bất động sản 

- Trắc địa - Bản đồ 

- Địa chính 

- Công nghệ địa chính 

 

 

 

- Địa lý, Địa chất 

- Quản lý tài nguyên và môi 

trường 

- Quy hoạch vùng và đô thị 

- Môi trường 

- Quản lý tài nguyên rừng 

- Khoa học đất (Nông hóa - Thổ 

nhưỡng) 

- Luật học 

- Kinh tế nông nghiệp 

- Kinh tế phát triển 

- Kinh tế tài nguyên 

- Quản trị kinh doanh 

- Lâm nghiệp 

- Trồng trọt 

- Xây dựng 

- Công nghệ thông tin 

- Khoa học cây trồng 

- Nông học 

- Kinh doanh nông nghiệp 

- Công nghệ môi trường 

- Cơ giới hóa xây dựng 

- Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 

- Công nghiệp nông thôn miền 

núi 

1. Kỹ thuật xây dựng công trình 

2. Quản lý và công nghệ môi 

trường 

               1. Trắc địa 

2. Quy hoạch sử dụng đất 

3. Hệ thống thông tin nhà 

đất 

 

4 

4 

 

3 

 

 

 

1. Tài chính ngân hàng 

2. Kế toán 

3. Quy hoạch và cải tạo đất 

4. Công thôn 

 Theo QĐ số 1158/QĐ-ĐHH 

ngày 24 tháng 9 năm 2015 

của Giám đốc Đại học Huế 
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1. Luật kinh tế 

2. Xây dựng cầu đường 

3. Kế toán kiểm toán 

4. Địa lý dân số 

5. Công nghệ kỹ thuật môi 

trường 

6. Công nghệ phần mềm 

7. Tin học 

8. Xây dựng nông thôn 

9. XD dân dụng và công nghiệp 

10. Kinh tế đối ngoại 

11. Kinh tế địa chính 

12. Luật kinh doanh 

13. Thủy nông cải tạo đất 

14. Địa kỹ thuật 

15. Hành chính học 

16. Hành chính công 

17. Kiến trúc 

18. Kỹ thuật mỏ. 

19. Toán - Tin học. 

 Thực hiện theo Quyết định 

1158/QĐ-ĐHH ngày 24 

tháng 9 năm 2015 

  

Công nghệ 

thực phẩm 

- Công nghệ thực phẩm 

- Công nghệ sau thu hoạch 

- Công nghệ chế biến thủy sản 

- Bảo quản chế biến nông  

sản phẩm 

- Hóa thực phẩm 

- Công nghệ sinh học 

- Sinh học 

- Trồng trọt 

- Cơ khí bảo quản chế biến nông 

sản thực phẩm 

- Chăn nuôi 

- Thú y 

- Nông học 

- Công nghệ hóa học 

- Hóa Silicat 

- Lọc hóa dầu 

- Hóa Polimer 

- Hóa dược 

- Quản lý chất lượng thực phẩm 

- Công nghệ kỹ thuật hóa học 

 1. Quá trình và thiết bị cơ 

học trong công nghệ thực 

phẩm 

2. Hóa sinh thực phẩm 

3. Quá trình và thiết bị 

truyền nhiệt trong công 

nghệ thực phẩm 

4. Quá trình và thiết bị 

chuyển khối trong công 

nghệ thực phẩm 

 

2 

 

 

2 

2 

 

 

2 

 

    Bổ sung vào Danh mục 

1. Khoa học đất 

2. Môi trường đất 

3. Nông học 

4. Bảo vệ thực vật 

5. Khoa học cây trồng 

6. Công nghệ chọn tạo và sản 

xuất giống cây trồng 

7. Công nghệ rau hoa quả và 

cảnh quan 
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8. Nuôi trồng thủy sản 

9. Ngư y 

10. Quản lý nguồn lợi thủy sản 

11. Công nghệ chế biến lâm sản. 

12. Lâm nghiệp 

13. Lâm nghiệp đô thị 

14. Quản lý tài nguyên rừng 

15. Khuyến nông 

16. Tư vấn và dịch vụ phát triển 

17. Phát triển nông thôn 

18. Quản lý dự án 

19. Hóa học. 

20. Sư phạm Hóa học. 

Khoa học 

cây trồng 

- Trồng trọt 

- Khoa học cây trồng 

- Bảo vệ thực vật 

- Nông học 

- Làm vườn - Sinh vật cảnh 

- Khoa học nghề vườn 

- Công nghệ rau quả và cảnh 

quan 

- Lâm nghiệp 

- Khuyến nông và phát triển 

nông thôn 

- Quản lý tài nguyên rừng và 

môi trường 

- Quản lý tài nguyên rừng 

- Sinh học 

- Khoa học đất 

- Sư phạm kỹ thuật Nông - Lấm 

- Sư phạm Sinh học 

- Công nghệ sinh học 

- Bảo quản chế biến nông sản 

- Khuyến nông 

- Lâm nghiệp đô thị 

 

 1. Cây lương thực 

2. Cây công nghiệp ngắn 

ngày 

3. Cây công nghiệp dài ngày 

4. Cây rau, cây ăn quả 

5. Quản lý cây trồng tổng 

hợp (ICM) 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

Thú y - Thú ý 

- Dược thú y 

- Chăn nuôi - Thú y 

- Sư phạm kỹ thuật Nông - Lâm 

- Nuôi trồng thủy sản 

-Ngư y 

- Quản lý môi trường và nguồn 

lợi thủy sản 

- Sinh học 

- Công nghệ sinh học 

- Bảo quản chế biến nông sản 

phẩm 

- Nông học 

 1. Vi sinh vật thú y 

2. Miễn dịch học 

3. Sinh lý bệnh 

3 

2 

3 
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Chăn nuôi - Chăn nuôi 

- Chăn nuôi - Thú y 

- Thú y 

 

- Sư phạm kỹ thuật Nông Lâm 

- Nuôi trồng thủy sản 

- Ngư y 

- Quản lý môi trường và nguồn 

lợi thủy sản 

- Sinh học 

- Công nghệ sinh học 

- Bảo quản và chế biến nông sản 

phẩm 

- Nông học 

 1. Thức ăn 

2. Giống vật nuôi 

3. Chăn nuôi trâu bò 

4. Chăn nuôi lợn 

5. Chăn nuôi gia cầm 

2 

3 

3 

3 

3 

 

Phát triển 

nông thôn 

- Phát triển nông thôn 

- Khuyên nông 

- Hệ thống nông nghiệp 

- Quản lý đất đai 

- Nông học 

- Kinh tế nông lâm nghiệp 

- Xã hội học 

- Công tác xã hội 

- Kinh doanh nông nghiệp 

- Kinh tế kế hoạch và đầu tư 

- Khoa học đất 

- Các ngành thuộc khối: Kỹ 

thuật nông lâm, thủy sản, tài 

nguyên môi trường 

- Các ngành thuộc khối: Bảo 

quản chế biến, sau thu hoạch, 

thủy lợi, công thôn, xây dựng; 

- Các ngành thuộc khối kinh tế 

học, Kinh tế tài nguyên và môi 

trường 

- Tài chính - Ngân hàng 

- Kinh tế chính trị 

- Quản trị kinh doanh 

- Công nghệ sinh học 

- Luật học 

- Sư phạm kỹ thuật NL 

- Sinh học 

- Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 

 1. Phát triển nông thôn 

2. Hệ thống nông nghiệp 

3. Phương pháp khuyến 

nông 

 

2 

2 

2 

 

 - Ngoại ngữ 

- Y tế công cộng 

- Thông tin và tuyên truyền 

- Các ngành sư phạm 

 

1. Phát triển nông thôn 

2. Hệ thống nông nghiệp 

3. Phương pháp khuyến 

nông 

4. Phát triển cộng đồng 

5. Phân tích sinh kế 

2 

2 

2 

 

2 

2 

Người dự thi phải 

có tối thiểu 2 năm 

kinh nghiệm làm 

việc trong lĩnh 

vực phát triển 

nông thôn 

1. Quản lý xã hội  
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Bảo vệ 

thực vật 

- Trồng trọt 

- Nông học 

- Khoa học nghề vườn 

- Bảo vệ thực vật 

- Khoa học cây trồng 

- Làm vườn - sinh vật cảnh 

- Công nghệ rau quả và cảnh 

quan  

- Sinh học 

- Sư phạm kỹ thuật Nông Lâm 

- Bảo quản chế biến nông sản 

- Công nghệ sinh học 

- Khoa học đất 

- Khuyến nông 

- Quản lý tài nguyên rừng 

- Lâm nghiệp 

- Quản lý tài nguyên rừng và 

môi trường 

- Quản lý môi trường 

- Lâm nghiệp đô thị 

- Sư phạm sinh học 

 1. Côn trùng chuyên khoa 

2. Bênh cây chuyên khoa 

- Quản lý dịch hại tổng hợp 

3 

 

3 

 

2 

 

Nuôi trồng 

thủy sản 

- Nuôi trồng thủy sản 

- Ngư y / Bệnh học thủy sản 

- Sinh học 

- Quản lý môi trường và nguồn 

lợi thủy sản 

- Quản lý nguồn lợi thủy sản 

- Chăn nuôi 

- Thú y 

- Chăn nuôi - THú y 

- Sư phạm kỹ thuật Nông Lâm 

-Kinh tế môi trường 

- Khoa học môi trường 

- Công nghệ sinh học 

- Khai thác thủy sản 

- Bảo quản và chế biến sản phẩm 

thủy sản 

 1. Di truyền và chọn giống 

thủy sản 

2. Dinh dưỡng và thức ăn 

thủy sản 

3. Bệnh học thủy sản 

4. Ký thuật nuôi trồng hải 

sản 

5. Kỹ thuật nuôi trồng thủy 

sản nước ngọt  

2 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

Kỹ thuật 

cơ khí 

- Công nghiệp và công trình 

nông thôn 

- Cơ khí chế biến nông sản thực 

phẩm 

- Cơ khí lâm nghiệp 

- Cơ khí nông nghiệp 

- Công nghệ kỹ thuật cơ khí 

- Cơ khí động lực 

- Cơ khí chế tạo máy 

- Công nghệ chế tạo máy 

- Kỹ thuật cơ khí 

- Công nghệ kỹ thuật ô tô 

- Cơ khí xây dựng 

- Cơ khí giao thông 

- Cơ khí thủy lợi 

- Sư phạm kỹ thuật công nghiệp 

- Kỹ thuật điều khiển và tự dộng 

hóa 

- Chế biến lâm sản 

- Cơ điện tử  

- Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 

- Công nghệ thực phẩm 

- Kỹ thuật xây dựng 

- Xây dựng dân dụng - công 

nghiệp 

 1. Máy nông nghiệp 1 

2. Động lực 2 

3. các thiết bị cơ bản trong 

chế biến nông sản - thực 

phẩm 

3 

3 

3 
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Lâm học - Lâm nghiệp 

- Quản lý tài nguyên rừng và 

môi trường 

- Lâm nghiệp xã hội 

- Lâm sinh 

- Lâm học 

- Quản lý tài nguyên rừng. 

- Khoa học cây trồng 

- Nông học 

- Bảo vệ thực vật 

- Khoa học nghề vườn 

- Sư phạm kỹ thuật Nông Lâm 

- Sinh học 

- Địa chất 

- Địa lý 

- Kinh tế lâm nghiệp 

- Kinh tế nông nghiệp 

- Kinh tế tài nguyên 

- Luật học 

- Quản lý đất đai 

- Khuyến nông và phát triển 

nông thôn 

- Khoa học đất 

- Quản lý môi trường 

- Quản lý tài nguyên và môi 

trường 

- Công nghệ sinh học 

 1. Điều tra rừng và sản 

lượng rừng 

2. Sinh thái rừng 

3. Trồng rừng 

2 

 

2 

2 

 

1. Công nghệ rau hoa quả và 

cảnh quan 

2. Luật kinh tế  

3. Chế biến lâm sản 

4. Lâm nghiệp đô thị 

5. Công nghệ chế biến lâm sản 

6. Sinh học thực nghiệm 

7. Sinh lý thực vật 

8. Công nghệ sinh học 

9. Trắc địa - bản đồ 

10. Kinh tế tài nguyên và môi 

trường 

11. Kinh tế. 

12. Sinh học ứng dụng. 

13. Tài nguyên sinh vật và môi 

trường. 
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5. TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC 

 
C. ngành Ngành đúng, phù hợp Ngành gần Ngành khác Các môn BTKT Số tín 

chỉ 

Ghi chú 

Y học chức năng - Bác sĩ đa khoa chính quy 

- Cử nhân Kỹ thuật xét nghiệm Y học (Chuyên 

ngành xét nghiệm) từ năm 2014 về trước: có ít 

nhất 2 năm kinh nghiệm 

- Kỷ thuật xét nghiệm Y học (sau năm 2014): có 

ít nhất 2 năm kinh nghiệm 

không không    

Y tế công cộng - Bác sĩ đa khoa 

- Bác sĩ Y học dự phòng 

- Cử nhân Y tế công cộng 

không không    

Nội khoa Bác sĩ đa khoa không không 

 

   

Ngoại khoa Bác sĩ đa khoa không không    

Ngoại khoa Bác sĩ đa khoa không không    

Sản phụ khoa Bác sĩ đa khoa không không    

Nhi  khoa Bác sĩ đa khoa không không    

Chẩn đoán hình ảnh Bác sĩ đa khoa chính quy không không    

Huyết học - Truyền 

máu 

Bác sĩ đa khoa không không    

Tai Mũi Họng Bác sĩ đa khoa không không    

Răng Hàm Mặt - Bác sĩ Răng Hàm Mặt hệ chính quy (6 năm): 

   + Loại Khá trở lên  được thi ngay 

   + Loại TB sau 1 năm công tác đúng chuyên 

ngành RHM 

 

- Tốt nghiệp RHM ở nước ngoài: Có ít nhất 12 

tháng thực hành tại 1 BV hoặc trường ĐH hoặc 

có chứng chỉ định hướng CK RHM 

 

- Bác sĩ đa khoa hệ chính quy (6 năm): 

   + Có chứng chỉ định hướng CK RHM hoặc 

bằng CKI chuyên ngành RHM 

không không    

Y học Cổ truyền - Y học cổ truyền 

- Bác sĩ đa khoa: Phải có 1 trong các điều kiện 

sau: 

      + Có chứng chỉ định hướng chuyên khoa 

YHCT 

      + Có bằng CKI/CKII chuyên ngành YHCT 

      + Có ít nhất 2 năm KN trong công tác YHCT 
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6. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ 
C. ngành Ngành đúng, phù hợp Ngành gần Ngành khác Các môn BTKT Số tín 

chỉ 

Ghi chú 

Lý luận và PP 

dạy học tiếng 

Anh 

Nhóm ngành đúng: 

- Sư phạm Tiếng Anh  

- Ngôn ngữ Anh 

Nhóm ngành phù hợp: 

- Sư phạm tiếng Anh 

- Ngôn ngữ Anh 

 

- Song ngữ  Nga - Anh (ĐHSP) 

  

 

 1. Lý thuyết dịch 1 tiếng Anh 

2. Lý thuyết dịch 2 tiếng Anh 

3. Thực hành tiếng Anh (tổng 

hợp) 

4. Ngôn ngữ học tiếng Anh 

(tổng hợp) 

5. Tâm lý dịch thuật tiếng Anh 

3 

3 

5 

 

5 

 

4 

Nhóm ngành 

phù hợp phải 

có bằng Đại 

học chính quy 

ngoại ngữ 

khác??? 

- Song ngữ  Nga - Anh  

 

 1. Giao thoa văn hóa Anh - Mỹ 

- Việt 

2. Thực hành tiếng Anh (tổng 

hợp) 

3. Phương pháp giảng dạy 

tiếng Anh 

4. Ngôn ngữ học tiếng Anh 

(tổng hợp) 

5. Ngôn ngữ xã hội tiếng Anh 

5 

 

5 

 

3 

 

5 

 

2 

Lý luận và PP 

dạy học môn 

Tiếng Pháp 

- Sư phạm Tiếng Pháp (Chính quy, 

Bằng 2, Liên thông, Chuyên tu, 

Vừa học vừa làm) 

- Tiếng Pháp (Chính quy) 

 

- Bằng 2 Tiếng Pháp  

- Liên thông/ Chuyên tu Tiếng 

Pháp 

- Vừa học vừa làm Tiếng Pháp 

 1. Giáo dục học 1 

2. Tâm lý học 1 

3. Phương pháp dạy học 1 

4. Phương pháp dạy học 2 

5. Phương pháp dạy học 3 

6. Phương pháp dạy học 4 

7. Phương pháp dạy học 5 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

Ngôn ngữ 

Pháp 

- Tiếng Pháp (Chính quy) 

- Sư phạm Tiếng Pháp  

 - Liên thông/ Chuyên tu Tiếng 

Pháp 

 

- Liên thông/ Chuyên tu Sư 

phạm Tiếng Pháp 

 1. Lý thuyết phát ngôn 

2. Ngữ dụng học 

3. Phong cách học 

4. Ngữ nghĩa học 

5. Tương tác ngôn ngữ 

2 

2 

2 

2 

2 
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Ngôn ngữ học 

so sánh đối 

chiếu 

 
 

(Cập nhật 
theo thông 

báo mỗi đợt 
thi) 

- Ngôn ngữ Anh/Tiếng Anh (CQ, 

bằng 2, VLVH) 

- Ngôn ngữ Pháp/Tiếng Pháp (CQ, 

bằng 2, VLVH) 

- Ngôn ngữ  Trung/ 

Tiếng Trung (CQ, bằng 2, VLVH) 

- Ngôn ngữ  Nhật Bản/Tiếng Nhật 

Bản (CQ, bằng 2, VLVH) 

- Ngôn ngữ Hàn Quốc/Tiếng Hàn 

Quốc (CQ, bằng 2, VLVH) 

- Ngôn ngữ Thái/Tiếng Thái (CQ, 

bằng 2, VLVH) 

- Ngôn ngữ Lào/Tiếng Lào (CQ, 

bằng 2, VLVH) 

- Ngôn ngữ Đức/Tiếng Đức (CQ, 

bằng 2, VLVH) 

- Ngôn ngữ Tay Ban Nha/Tiếng 

Tây Ban Nha (CQ, bằng 2, VLVH) 

- Ngôn ngữ Bồ  Đào Nha/Tiếng Bồ 

Đào Nha (CQ, bằng 2, VLVH) 

- Ngôn ngữ Italia/Tiếng Italia (CQ, 

bằng 2, VLVH) 

- Ngôn ngữ Ả Rập/Tiếng Ả Rập 

(CQ, bằng 2, VLVH) 

- Việt Nam học (chuyên ngành 

Ngôn ngữ -văn hóa và du lịch) 

- Sư phạm tiếng Anh (Chính 

quy, chuyên tu) 

- Sư phạm tiếng Pháp 

- Sư phạm tiếng Nga 

- Sư phạm tiếng Trung 

- Sư phạm tiếng Nhật 

- Hàn Quốc học 

- Nhật Bản học 

- Đông Phương học 

- Đông Nam Á học 

- Trung Quốc học 

- Khu vực Thái Bình Dương học 

- Quốc tế học 

 Học phần bắt buộc: 

1. Các phương pháp nghiên 

cứu ngôn ngữ 

2. Kỹ năng giao tiếp 

3. Ngữ pháp văn bản 

4. Ngữ pháp chức năng 

5. Ngôn ngữ và văn hóa 

Học phần tự chọn (Chọn 2 

trong 4 học phần): 

1. Ngữ âm học 

2. Từ vựng - ngữ nghĩa học 

3. Cú pháp học 

4. Lý thuyết dịch 

 

2 

 

2 

2 

2 

2 

 

 

2 

2 

2 

2 

 

- Ngôn ngữ học (Việt ngữ) 

 

    Phải có bằng 

đại học thứ 2 

là một ngoại 

ngữ 
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7. TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT 
C. ngành Ngành đúng, phù hợp Ngành gần Ngành khác Các môn BTKT Số tín 

chỉ 

Ghi chú 

Luật kinh tế Các ngành cử nhân Luật - Điều tra trinh sát 

- Điều tra hình sự 

- Quản lý nhà nước về an ninh 

trật tự 

- Kỹ thuật hình sự 

- Quản lý, giáo dục và cải tạo 

phạm nhân 

- Quản lý nhà nước 

- Chính trị - Luật 

 1. Lý luận về Nhà nước và 

pháp luật 

2. Luật thương mại 

3. Luật dân sự 

4 

 

4 

4 

Các ngành 

gần được đào 

tạo tại Học 

viện Cảnh sát 

nhân dân, Đại 

học Cảnh sát 

nhân dân, Học 

viên An ninh 

nhân dân, Học 

viện Hành 

chính, Học 

viện Chính 

sách và phát 

triển  
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8. KHOA DU LỊCH 

 
Chuyên 

ngành 

Ngành đúng, phù hợp Ngành gần Ngành khác Các môn BTKT Số tín 

chỉ 

Ghi chú 

Quản trị dịch 

vụ du lịch và 

lữ hành 

1. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 

hành 

2. Các chuyên ngành thuộc Quản 

trị kinh doanh: 

- Quản trị kinh doanh du lịch 

- Tổ chức quản lý sự kiện 

- Truyền thông marketing du lịch 

dịch vụ 

- Quản trị quan hệ công chúng 

- Thương mại điện tử du lịch dịch 

vụ 

- Quản trị kinh doanh du lịch – 

dịch vụ 

- Quản trị du lịch 

- Quản trị du lịch lữ hành 

- Quản trị Nhà hàng – Khách sạn 

3. Quản trị du lịch và công nghệ 

giải trí 

4.  Quản trị khách sạn 

5. Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn 

uống 

6. Các chuyên ngành thuộc ngành 

Du lịch học: 

- Quản lý lữ hành và hướng dẫn du 

lịch 

- Kinh tế du lịch 

7. Cách chuyên ngành thuộc ngành 

Kinh tế: 

- Kinh tế du lịch 

- Quản lý du lịch 

8. Du lịch - Khách sạn 

9. Du lịch 

10. Công nghiệp du lịch (Tourism 

Industry). 

1.  Các chuyên ngành thuộc 

Quản trị kinh doanh (trừ những 

chuyên ngành đúng và phù hợp) 

2. Marketing 

3. Bất động sản 

4. Kinh doanh quốc tế 

5. Kinh doanh thương mại 

6. Quản trị nhân lực 

7. Tài chính – Ngân hàng 

8. Kế toán 

9. Kiểm toán 

10. Kinh tế  (trừ chuyên ngành 

Kinh tế du lịch thuộc ngành 

đúng và phù hợp) 

11. Việt Nam học 

12. Hướng dẫn du lịch  

13. Văn hóa và du lịch  

14. Văn hóa du lịch  

15. Du lịch 

16. Hướng dẫn viên du lịch,  

17. Quản lý nhà hàng – Khách 

sạn 

18. Lữ hành và hướng dẫn du 

lịch 

19. Quản lý du lịch 

20. Thiết kế và điều hành 

chương trình du lịch 

21.Địa lý du lịch 

22. Địa lý và địa lý du lịch 

23. Du lịch và quản lý du lịch. 

24. Du lịch và lữ hành. 

 1. Tổng quan du lịch 

2. Marketing du lịch 

3. Phương pháp nghiên cứu 

trong du lịch 

4. Quản lý điểm đến 

5. Quản trị lữ hành 

2 

2 

2 

 

2 

2 
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Quản trị dịch 

vụ du lịch và 

lữ hành 

 

 Tất cả các ngành và 

chuyên ngành đào tạo 

ngoài danh mục các ngành 

và chuyên ngành đúng, 

phù hợp và ngành gần đã 

quy định. 

1. Tổng quan du lịch  

2. Marketing du lịch 

3. Phương pháp nghiên cứu 

trong du lịch 

4. Quản lý điểm đến 

5. Quản trị lữ hành 

6.  Quản trị học 

7.   Kinh tế học 

8. Quản trị nhân lực 

9. Quản trị nhà hàng 

10. Quản trị khách sạn 

11. Luật du lịch 

3 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

1. Thí sinh 

thuộc diện 

ngành khác 

phải có ít nhất 

2 năm công 

tác trong lĩnh 

vực chuyên 

môn. 

2. Thời gian 

bổ túc kiến 

thức tối thiểu 

6 tháng. 

 


