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THÔNG BÁO 

TUYỂN SINH VIÊN CÁC LỚP CỬ NHÂN CHẤT LƯỢNG CAO KHOÁ 64 
 

    Trường ĐHSP Hà Nội tuyển các lớp chất lượng cao (CLC) khoá 64 các ngành đào tạo 
sau: SP Toán học, SP Vật lý, SP Hoá học, SP Sinh học, SP Ngữ văn, SP Lịch sử và SP Địa 
lý. Lớp CLC của ngành nào tuyển chọn trong số sinh viên trúng tuyển K64 vào trường 
ĐHSP Hà Nội của ngành đó. 
I. TIÊU CHUẨN TUYỂN VÀ SỐ LƯỢNG TUYỂN 
1. Tiêu chuẩn tuyển thẳng 
 - Những sinh viên tham gia đội tuyển thi Quốc tế với môn thi đúng với tên ngành tuyển 
chất lượng cao. 
 - Sinh viên K64 tốt nghiệp THPT năm 2014 đạt giải Nhất học sinh giỏi Quốc gia năm 
2013 hoặc 2014. 
2. Tiêu chuẩn dự thi:  
    Các sinh viên trúng tuyển K64 đạt một trong 2 tiêu chuẩn sau được tham dự kỳ thi 
tuyển sinh viên chất lượng cao: 
    -  Sinh viên K64 tốt nghiệp THPT năm 2014 đạt giải Nhì hoặc giải Ba học sinh giỏi 
Quốc gia năm 2013 hoặc 2014. 
    - Sinh viên K64 có tổng điểm 3 môn thi tuyển sinh đại học năm 2014 (không kể các 
điểm ưu tiên và không làm tròn) như sau: 
      + SP Toán: từ 25,0 điểm trở lên với điểm thi môn Toán đạt 8,5 trở lên 
      + SP Vật lý: từ 23,5 điểm trở lên với điểm thi môn Vật lý đạt 7,0 trở lên 
      + SP Hoá học:  từ 24,0  điểm trở lên với điểm thi môn Hoá học đạt 8,5 trở lên 
      + SP Sinh học: từ 21,5 điểm trở lên  
      + SP Ngữ văn: từ  22,0 điểm trở lên với điểm thi môn Ngữ văn đạt 7,5 trở lên 
      + SP Lịch sử:  
                  Khối C: từ  20,5 điểm trở lên với điểm thi môn Lịch sử đạt 7,0 trở lên 
                  Khối D: từ  20,5 điểm trở lên 
      + SP Địa lý:  
                  Khối C: từ 21,0 điểm trở lên với điểm thi môn Địa lý đạt 7,5 trở lên 
                  Khối A: từ  19,5 điểm trở lên 
3. Số lượng tuyển 
    - Các ngành SP Vật lý, SP Hoá học, SP Sinh học, SP Địa lý: Tuyển tối đa 15 sinh viên 
mỗi ngành 
   - Các ngành SP Toán, SP Ngữ văn, SP Lịch sử: Tuyển tối đa 20 sinh viên mỗi ngành 
II. MÔN THI 
    Thi 2 môn, tuỳ theo ngành tuyển, theo thứ tự như sau: 
    - SP Toán: Toán 1 (hệ số 1), Toán 2 (hệ số 2) 
    - SP Vật lý: Toán 1 (hệ số 1),  Vật lý (hệ số 2) 
    - SP Hoá học: Toán 1 (hệ số 1),  Hoá học (hệ số 2) 
    - SP Địa lý: Toán 3,  Địa lý 
    - SP Ngữ văn: Văn,  Tiếng Việt 
    - SP Lịch sử: Lịch sử Việt nam,  Lịch sử thế giới 
    - SP Sinh học: Sinh học (hệ số 2),  Hoá học (hệ số 1) 
 



III. PHÂN CÔNG RA ĐỀ  
    - Khoa Toán-Tin: các môn  Toán 1, Toán 2, Toán 3 
    - Khoa Vật lý: môn Vật lý 
    - Khoa Hoá học: môn Hoá học cho CLC Hoá, môn Hoá học cho CLC Sinh học 
    - Khoa Sinh học:  môn Sinh học 
    - Khoa Ngữ văn: môn Văn, Tiếng Việt 
    - Khoa Lịch sử: môn Lịch sử Việt Nam, Lịch sử thế giới 
    - Khoa Địa lý: môn Địa lý 
Chú ý: Mỗi môn thi ra một đề, mỗi đề thi có thời lượng 180 phút, được soạn thảo bằng 
vi tính kèm theo đáp án, thang điểm và gửi trực tiếp cho đ/c Trịnh Tuấn Anh sáng ngày 
03/9/2014. 
IV. TỔ CHỨC THI 
    - Tổ chức: phòng Đào tạo lên danh sách sinh viên dự thi (dựa theo các tiêu chuẩn trên), 
tổ chức thi, tổ chức chấm thi, lên điểm, công bố kết quả. 
    - Thời gian thi: 
        + Môn thứ nhất:   7 giờ 00 ngày 05/9/2014 
        + Môn thứ hai:   13 giờ 30 ngày 05/9/2014  
    - Địa điểm thi: Nhà K 
    - Chấm thi: Ngày 06/9/2014 (bắt đầu từ 8 giờ sáng) 
    - Công bố kết quả: ngày 08/9/2014. 
 
Ghi chú:  
- Sinh viên dự thi không phải nộp lệ  phí thi. 
- Tiếng Anh là ngoại ngữ bắt buộc trong chương trình đào tạo của hệ cử nhân CLC.  
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