NỘI QUI THI và THỂ LỆ TUYỂN CHỌN CAO HỌC
theo đề án “Phối hợp đào tạo thạc sĩ toán học trình độ quốc tế”
của Viện Toán học năm 2011
VÒNG 2:
1. Thí sinh không được đem theo tài liệu, giấy (kể cả giấy trắng), điện
thoại di động, máy nhắn tin, máy tính bấm tay và các loại máy khác
vào khu vực thi. Thi sinh sẽ được phát giấy thi và giấy nháp có chữ
kí của hai giám thị.
2. Khi vào khu vực thi, thí sinh phải trình thẻ dự thi và chứng minh thư
cho giám thị.
3. Sau hồi chuông thứ nhất, thí sinh bắt đầu được phát đề bài và nghiên
cứu đề bài. Thí sinh được quyền nghiên cứu đề bài trong vòng tối đa
15 phút và đặt câu hỏi để Ban ra đề giải thích (nếu cần thiết).
4. Sau hồi chuông thứ hai, thí sinh bắt đầu làm bài trong thời gian 180
phút đối với hai môn Toán và 90 phút đối với môn tiếng Anh chuyên
ngành.
5. Trong khi làm bài tuyệt đối không được trao đổi với nhau dưới bất
cứ hình thức nào.
6. Trong thời gian làm bài, các giám thị không được ra khỏi khu vực
thi, và không được ai vào khu vực thi, ngoại trừ Chủ tịch và Phó chủ
tịch Hội đồng thi.
7. Thí sinh chỉ được ra khỏi khu vực thi sau ít nhất 2/3 thời gian môn
thi, kể từ khi bắt đầu làm bài.
8. Thí sinh vi phạm một trong các điểm 1, 5, 7 nêu trên sẽ bị lập biên
bản và đình chỉ thi.
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VÒNG 3:
1. Chỉ những thí sinh không có môn nào dưới điểm trung bình được dự
thi vòng 3.
2. Thứ tự vào phòng thi được xếp theo vần A, B, C cho các thí sinh
được dự thi vòng 3.
3. Thời gian hỏi thi cho mỗi thí sinh tối đa 20 phút.
4. Thí sinh trình bày ngắn gọn về đề tài luận văn tốt nghiệp với thời
gian 5 phút. Sau đó Hội đồng thi ra câu hỏi kiểm tra kiến thức và thí
sinh trả lời (không có thời gian chuẩn bị).
KẾT QUẢ TỔNG HỢP:
Mỗi môn thi (kể cả thi vấn đáp vòng 3) sẽ được chấm theo thang
điểm 10. Thí sinh dự thi vòng 3, không có điểm thi vấn đáp dưới
trung bình, sẽ được xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp của tổng điểm
3 môn thi (Đại số, Giải tích và thi vấn đáp). Viện sẽ tuyển từ cao
xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

Viện Toán học
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