
Mã MH Môn học Số TC Nhóm Mã MH Môn học Số TC Nhóm

035117 Công nghệ khai thác dầu khí (*) 3 TC GE3015 Công nghệ khai thác dầu khí (*) 3 TC

035051
Tầng chứa, tài nguyên và đánh giá
trữ lượng (*)

3 BB
GE3163

Tầng chứa, tài nguyên và trữ lượng dầu 
khí (*)

3 TC

035114 Phân tích và dự báo khai thác dầu khí (*) 3 BB GE3059 Phân tích và dự báo khai thác dầu khí (*) 3 BB

035073 Kỹ thuật khoan dầu khí (*) 3 TC GE3181 Công nghệ khoan dầu khí + thực tập (*) 3 BB

035065 Hoàn thiện giếng và kích thích vỉa (*) 3 TC GE3043 Hoàn thiện giếng và kích thích vỉa (*) 3 BB

035116
Phương pháp tìm kiếm thăm dò
thẩm lượng dầu khí (*)

3 TC
GE3109

Phương pháp tìm kiếm thăm dò
thẩm lượng dầu khí (*)

3 BB

035077 Địa thống kê (*) 3 BB GE3025 Địa thống kê (*) 2 BB

035112 Địa chất dầu Khí Việt Nam (*) 3 BB GE4063 Địa chất dầu Khí Việt Nam (*) 2 BB

Danh sách các môn học/khối kiến thức của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ giảng dạy trong phần trình độ
đại học:
Khi sinh viên học, đạt môn học/khối kiến thức trong CTĐT Thạc sĩ, các môn học/khối kiến thức này sẽ được dùng để xét miễn khối kiến 
thức/môn học đại học trong CTĐT đại học tại mục 1.

Đối tượng, tiêu chí và thời gian xét tuyển
-    Người dự tuyển là sinh viên từ năm 3, có điểm trung bình tích lũy đến thời điểm xét tuyển đạt loại khá trở lên (điểm trung bình tích lũy 
từ 7.0 điểm trở lên, theo thang điểm 10), có số tín chỉ tích lũy tối thiểu là 60.
-    Thời gian xét tuyển: tại giữa học kỳ 5 của chương trình đào tạo đại học.

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Chương trình đào tạo đại học

Nhóm kiến thức/môn học 1 (3 tín chỉ)


