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THÔNG TIN CHI TIẾT ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2014 
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trường 
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Khối 
thi 

 

Tổng  
chỉ tiêu  

Ghi chú 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT MDA   4500 

Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội;  
ĐT: 0438386214; 0438389633 
Website: www.humg.edu.vn 

    

Các ngành đào tạo đại học:     3850 

Các ngành khoa Dầu khí :   A 420 

- Kỹ thuật dầu khí  
(Gồm các chuyên ngành: Khoan - Khai thác dầu khí; 
Khoan thăm dò - khảo sát; Thiết bị dầu khí; Địa chất 
dầu khí ) 

 D520604   

- Kỹ thuật địa vật lý 
(Chuyên ngành: Địa vật lý)  

 D520502   

- Ngành Công nghệ kỹ thuật hoá học 
(Chuyên ngành: Lọc -  Hoá dầu ) 

 D510401   

Các ngành khoa Địa chất: 
- Kỹ thuật địa chất 
(Gồm các chuyên ngành: Địa chất; Địa chất công 
trình - Địa kỹ thuật; Địa chất thuỷ văn - Địa chất công 
trình; Nguyên liệu khoáng)  

 D520501 A 450 

Các ngành khoa Trắc địa: 

- Kỹ thuật trắc địa – bản đồ 
(Gồm các chuyên ngành: Trắc địa; Bản đồ; Trắc địa 
mỏ - Công trình; Địa chính; Trắc địa ảnh, viễn thám 
và hệ thống thông tin địa lý) 
 

 D520503 A 440 

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh 
trong cả nước. 
- Môn thi, ngày thi: Theo quy định 
của Bộ GD&ĐT. 
- Phương thức tuyển sinh: Tham 
gia kỳ thi chung do Bộ GD&ĐT tổ 
chức. 
+ Trình độ đại học: Trường tổ 
chức thi tuyển sinh; 
- Điểm trúng tuyển theo nhóm 
ngành học của từng khoa; 
- Các ngành đào tạo tại Vũng Tàu 
xét tuyển chung. Khi đến thi thí 
sinh cần viết đơn đăng ký nơi học 
tại cơ sở đào tạo Vũng Tàu MĐV 
(mẫu đơn phát tại phòng thi); 
- Kết thúc học kỳ I căn cứ vào 
ngành đăng ký dự thi, kết quả thi 
để phân ngành và chuyên ngành 
trong phạm vi trong khoa và cơ sở 
Vũng Tàu. 
+ Trình độ cao đẳng: 
- Trường không tổ chức thi tuyển 
sinh, mà lấy kết quả thi đại học 
của những thí sinh đã dự thi khối 
A năm 2014 vào các trường đại 
học trong cả nước theo đề thi 
chung của Bộ GD&ĐT để xét 
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Các ngành khoa Mỏ:   A 440 

- Kỹ thuật mỏ 
 (Chuyên ngành: Khai thác mỏ) 

 D520601   

- Kỹ thuật tuyển khoáng 
(Chuyên ngành: Tuyển khoáng)  

 D520607   

Các ngành khoa Công nghệ Thông tin: 
- Công nghệ thông tin 
(Gồm các chuyên ngành: Tin học trắc địa; Tin học mỏ; 
Tin học địa chất; Tin học kinh tế; Công nghệ phần 
mềm; Mạng máy tính) 

 D480201 A 410 

Các ngành khoa Cơ - Điện:   A 430 

- Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 
 ( Chuyên ngành: Tự động hoá) 

 D520216   

- Kỹ thuật điện, điện tử 
 (Gồm các chuyên ngành: Điện khí hoá xí nghiệp; 
Điện - Điện tử; Hệ thống điện) 

 D520201   

- Kỹ thuật cơ khí 
 (Gồm các chuyên ngành: Máy và thiết bị mỏ; Máy và 
tự động thủy khí )  

 D520103   

Các ngành khoa Xây dựng: 

- Kỹ thuật công trình xây dựng 
(Gồm các chuyên ngành: Xây dựng công trình ngầm 
và mỏ; Xây dựng công trình ngầm; Xây dựng dân dụng 
và công nghiệp; Xây dựng hạ tầng cơ sở ) 

 D580201 A 360 

Các ngành khoa Môi trường: 

- Kỹ thuật môi trường  
(Gồm các chuyên ngành: Địa sinh thái và Công nghệ 
Môi trường; Kỹ thuật môi trường) 
 
 
 

 D520320 A 250 

tuyển trên cơ sở đăng ký xét tuyển 
của thí sinh; 
 - Thí sinh có nguyện vọng vào hệ 
cao đẳng nên nộp hồ sơ và dự thi 
tại Hội đồng thi do trường tổ chức 
để thuận lợi cho việc xét tuyển và 
gọi nhập học. 
+Thông tin khác: 
 - Chương trình tiên tiến chuyên 
ngành Lọc – Hóa dầu, hợp tác với 
trường đại học California UC-
Davis Hoa Kỳ, giảng dạy bằng 
tiếng Anh theo chương trình đào 
tạo của UC Davis, tuyển 60 chỉ 
tiêu. Đối tượng tuyển: Thí sinh thi 
đại học khối A năm 2014 đạt từ 
điểm chuẩn của trường ĐH Mỏ-
Địa chất trở lên. 
- Thi tuyển Liên thông cao đẳng 
lên đại học: 

+ Chỉ tiêu tuyển: 1000 
+ Thi và xét tuyển: thi 3 môn 
khối A, theo đề thi đại học năm 
2014; xét tuyển theo quy định 
của Bộ và của Trường. 

     + Đối tượng dự thi: Sinh viên 
tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy.  
 
Chú ý: Đối với các đối tượng sinh 
viên tốt nghiệp cao đẳng đủ điều 
kiện 3 năm công tác trở lên theo 
quy định của Bộ GD&ĐT, Nhà 
trường sẽ tổ chức thi tuyển như 
trước đây và sẽ có thông báo sau. 
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Các ngành khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh:    A 450 

- Quản trị kinh doanh 
 (Gồm các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Quản 
trị kinh doanh mỏ; Quản trị kinh doanh dầu khí )  

 D340101   

- Kế toán  
(Chuyên ngành: Kế toán ) 

 D340301   

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đào tạo:   A 200 

- Kỹ thuật dầu khí  
(Gồm các chuyên ngành: Khoan - Khai thác dầu khí; 
Khoan thăm dò - khảo sát; Thiết bị dầu khí; Địa chất 
dầu khí ) 

 D520604   

- Kỹ thuật địa vật lý  

(Chuyên ngành: Địa vật lý) 
 D520502   

- Công nghệ kỹ thuật hoá học 
(Chuyên ngành: Lọc - Hoá dầu) 

 D510401   

- Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá  
(Chuyên ngành: Tự động hoá) 

 D520216   

- Kỹ thuật điện, điện tử  
(Gồm các chuyên ngành:  Điện khí hoá xí nghiệp; 
Điện - Điện tử; Hệ thống điện) 

 D520201   

- Kỹ thuật mỏ 
(Chuyên ngành Khai thác mỏ) 
  
 

 D520601   

Các ngành đào tạo cao đẳng:     650 
Các ngành khoa Địa chất: 
- Công nghệ kỹ thuật địa chất  
( Chuyên ngành: Địa chất) 

 C515901 A 80 

Các ngành khoa Trắc địa: 
- Công nghệ kỹ thuật trắc địa 
(Gồm các chuyên ngành: Trắc địa; Địa chính)  

 C515902 A 80 
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Các ngành khoa Mỏ: 
- Công nghệ kỹ thuật mỏ  
(Chuyên ngành: Khai thác mỏ) 

 C511001 A 80 

Các ngành khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh:  
- Kế toán  
(Chuyên ngành: Kế toán) 

 C340301 A 80 

Các ngành khoa Cơ - Điện:   A 180 
- Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá  
(Chuyên ngành: Tự động hoá) 

 C510303   

- Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 
 (Gồm các chuyên ngành: Điện khí hoá xí nghiệp; 
Điện - Điện tử) 

 C510301   

- Công nghệ kỹ thuật cơ khí  

(Chuyên ngành: Máy và thiết bị mỏ)   
 C510201   

Các ngành khoa Xây dựng: 

- Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng  
  (Gồm các chuyên ngành: Xây dựng công trình ngầm 
và mỏ; Xây dựng công trình ngầm) 

 C510102 A 75 

Các ngành khoa Công nghệ Thông tin: 
- Công nghệ thông tin 

 (Chuyên ngành: Công nghệ thông tin) 

 C480201 A 75 

 
 


