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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành đề cương chi tiết môn thi tuyển sinh sau đại học 

 

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

Căn cứ Nghị định số 07/2001/NĐ-CP, ngày 01/02/2001 của Chính phủ về Đại học 

Quốc gia; 

Căn cứ  Quy chế về Tổ chức và Hoạt động của Đại học Quốc gia ban hành theo 

Quyết định số 16/2001/QĐ-TTg, ngày 12/02/2001 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Quy định về Tổ chức và Hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành 

theo Quyết định số 600/TCCB, ngày 01/10/2001 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; 

Căn cứ Quy chế đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo 

Quyết định số 3810/KHCN ngày 10/10/2007 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; 

Xét đề nghị của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ tại công văn số 

578/ĐHNN-SĐH, ngày 12/05/2012;  

Xét đề nghị của Trưởng Ban Đào tạo, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Đề cương chi tiết môn thi tuyển 

sinh sau đại học của môn thi Cơ sở: Kĩ năng thực hành tiếng Đức. 

Điều 2. Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Đào tạo, Hiệu trưởng Trường Đại học 

Ngoại ngữ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định 

này./. 

 
 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 
- Lưu: VT, ĐT, T10. 

KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

(đã ký) 
 

GS.TSKH Vũ Minh Giang 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC 

Môn thi Cơ sở: Kĩ năng thực hành tiếng Đức 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1986 /QĐ-ĐT, ngày 20  tháng  6 năm 2012 

 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội) 

 

A. YÊU CẦU CHUNG 

Nội dung của bài thi bao gồm hai mặt tương ứng và quy định lẫn nhau là: 

1. Kiến thức chung thuộc các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, các 

chủ đề thí sinh đã học qua các chương trình thực hành tiếng Đức tại các khoa 

chuyên ngoại ngữ của các trường đại học Việt Nam và nước ngoài. 

2. Kĩ năng thực hành tiếng Đức trình độ đại học chuyên ngữ, bao gồm: 

a) Các kĩ năng giao tiếp trong mọi lĩnh vực sinh hoạt hàng ngày và trong 

hoạt động văn hoá - xã hội với người bản ngữ tại Việt Nam và tại các nước bản ngữ. 

b) Các kĩ năng sử dụng tiếng Đức làm phương tiện tiếp thu và trao đổi thông 

tin trong hoạt động học tập chuyên môn: nghe giảng và ghi chép bài, thuyết trình và 

thảo luận, đọc tài liệu tham khảo, viết đoạn văn, bài luận có tính chất phê bình, 

nhận xét, nghị luận. 

Kĩ năng thực hành tiếng Đức được kiểm tra thông qua việc kiểm tra kiến 

thức và kĩ năng thuộc các loại hình hoạt động nghe hiểu, đọc hiểu và diễn đạt viết. 

B. HÌNH THỨC VÀ CẤU TRÚC BÀI THI 

1. Hình thức bài thi 

a) Bài thi gồm 2 phần riêng biệt: 

1. Đề thi gồm 4 nội dung đã quy định tại phần Cấu trúc bài thi.  

2. Tờ trả lời câu hỏi (ANTWORTBOGEN) gồm 2 trang: 

- 1 trang cho 3 phần Nghe hiểu, Ngữ pháp, Đọc hiểu. 

- 1 trang cho phần Diễn đạt viết. 

b) Các câu hỏi và trả lời đều dưới dạng trắc nghiệm, trừ phần Diễn đạt viết. 

2. Cấu trúc bài thi: gồm 4 phần: 
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a) Phần I - Nghe hiểu (Hörverstehen): 35 phút, gồm 50 câu hỏi, được chia thành 3 

phần:  

Phần 1: Nghe một số đoạn hội thoại ngắn. Sau mỗi đoạn nghe có một số câu 

hỏi, chọn một câu trả lời đúng trong 4 phương án trả lời cho mỗi câu hỏi. Tổng 

cộng có 30 câu hỏi. 

Phần 2: Nghe một hội thoại dài. Sau hội thoại có 15 câu hỏi, cách trả lời giống 

phần 1.  

Phần 3: Nghe một đoạn đọc ngắn và có 5 câu hỏi, cách trả lời như hai phần trên.  

b) Phần II - Ngữ pháp (Grammatik): 25 phút, gồm 40 câu hỏi, được chia thành 2 

phần: 

Phần 1: Chọn một phương án đúng để hoàn thành câu, tổng cộng 15 câu. 

Phần 2: Nhận dạng một lỗi ngữ pháp trong mỗi câu, tổng cộng 25 câu.  

c) Phần III- Đọc hiểu (Leseverstehen): 55 phút, gồm 5 văn bản (khoảng 200 đến 

400 từ mỗi văn bản), sau mỗi văn bản có 10 câu hỏi, tổng cộng 50 câu hỏi. 

d) Phần IV- Diễn đạt viết (Schriftlicher Ausdruck): 45 phút, yêu cầu viết một bài 

luận nêu rõ ý kiến cá nhân hoặc tham gia tranh luận, có độ dài từ 250 đến 300 

từ, chọn 1 trong 2 chủ điểm cho trước. 

C. CÁCH CHẤM, TÍNH VÀ QUY CHUẨN ĐIỂM  

1. Cách chấm điểm 

- 3 phần Nghe hiểu, Ngữ pháp, Đọc hiểu được chấm qua máy quét bằng 

phần mềm chuyên dụng. 

- Giám khảo chấm phần Diễn đạt viết. 

2. Cách tính và quy chuẩn điểm 

a) Điểm tối đa của các phần như sau: 

- Nghe hiểu:    25/100 

- Ngữ pháp:     20/100 

- Đọc hiểu:    25/100 

- Diễn đạt viết:   30/100 

b) Cách tính tổng số điểm của một bài thi: Tính tổng số điểm của bốn phần thi trên 

(tối đa là 100 điểm), sau đó quy về thang điểm 10./. 


