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QUY CHẾ THI OLYMPIC TOÁN HỌC CẤP HỌC VIỆN  

I. THỂ LỆ CUỘC THI 

- Kỳ thi Olympic Toán học cấp Học viện bao gồm 2 môn: Đại số và  Giải tích.  

- Mỗi sinh viên, học viên có thể dự thi 1 hoặc 2 môn thi.  

- Thời gian làm bài 180 phút. 

- Giải thưởng được trao cho từng môn thi.  

- Nội dung thi bao gồm các kiến thức cơ bản về Toán cho sinh viên năm thứ nhất như 

trong Thông báo số 1 hàng năm của Ban tổ chức kỳ thi toàn quốc, sinh viên có thể 

tham khảo trên website của Khoa Công nghệ Thông tin http://fit.mta.edu.vn/. 

II. NHỮNG QUY ĐỊNH VỚI THÍ SINH DỰ THI  

- Thí sinh dự thi phải mang theo thẻ học viên hoặc thẻ sinh viên. 

- Thí sinh phải có mặt đúng giờ qui định, nếu đến chậm quá 15 phút kể từ khi phát đề 

thi sẽ không được dự thi.  

- Thí sinh được phép mang vào phòng thi: giấy thi, giấy nháp, bút viết, bút chì, thước 

kẻ, máy tính không có chức năng soạn thảo văn bản. Không được mang vào phòng thi: 

các tài liệu liên quan đến môn thi, hoặc trang bị viễn thông (di động, nhắn tin, 3G,...).  

-  Trong phòng thi thí sinh không được dùng bất cứ hình thức nào để trao đổi, gửi hoặc 

nhận tài liệu và thông tin.  

- Khi có thắc mắc cần giải đáp, thí sinh phải đề đạt với cán bộ coi thi. Mọi thắc mắc và 

giải đáp đều được thực hiện công khai.  

- Thí sinh vi phạm quy chế thi thì tùy theo lỗi nặng nhẹ sẽ bị xử lý theo các hình thức: 

nhắc nhở, khiển trách (trừ 20% điểm bài thi), cảnh cáo (trừ 50% điểm bài thi), đình chỉ 

và hủy kết quả thi đồng thời thông báo về đơn vị chủ quản để xử lý theo các quy định 

hiện hành.   

III. QUY ĐỊNH VỀ CHẤM THI VÀ CƠ CẤU GIẢI  

http://fit.mta.edu.vn/
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1. Chấm thi. Các bài thi sẽ được chấm 2 vòng độc lập; kết quả sẽ được công bố trong 

vòng 01 tuần kể từ ngày thi.  

2. Cơ cấu giải thưởng. Mỗi môn thi sẽ có 5 giải chính thức: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì 

và 02 giải Ba. 

 

 


