
Thạc sỹ Giải tích toán học và Ứng dụng 

Chương trình đào tạo trong khuôn khổ Trung tâm Đại học Pháp tại TP.Hồ Chí Minh  
 
 Văn bằng do Đại học Orléans cấp 
Đơn vị phối hợp: Đại học Khoa học tự  nhiên thuộc ĐHQG TP. HCM 
 
Mô tả : 
Dựa trên mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa trường Đại học Khoa học Tự nhiên và ĐH Orléans, 
chương trình Thạc sĩ Toán học và ứng dụng nhằm mục đích  : 
-          Cung cấp cho sinh viên hành trang để làm việc trong ngành đào tạo, nghiên cứu hay trong các 
doanh nghiệp về tài chính,ngân hàng và bảo hiểm. 
-          Ngoài ra, sinh viên có cơ hội hoàn tất chương trình học với khóa thực tập tại Pháp. 
 

Chương trình Master 2 

Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh. Thời gian là 1 năm và 3 tháng tăng cường ngoại ngữ (Anh và 
Pháp) 
 Môn học nền tảng 1:  :  Giải thích hàm và phương trình đạo hàm riêng

Môn học nền tảng 2: Giải tích ngẫu nhiên và Toán tài chính

Môn học nền tảng 3 : Mô hình hóa toán học các vấn đề bài toán khoa học tự nhiên

Môn học  4:  Bài toán ngược

Môn học 5: Thống kê Bayes phi tham số

Môn học 6: Toán Công nghiệp: Các phương pháp phân chia tài nguyên và tính toán song 
song 

Môn học 7: Thực hành 

  
Điều kiện dự tuyển : 
Thí sinh phải có trình độ tương tương 1 năm Thạc sĩ tại Việt Nam (tương đương 240 tín chỉ Châu Âu) trong các lĩnh 
vực tóan học, vật lý, công nghệ hay tin học, hoặc phải có bằng đại học lọai giỏi trong ngành tóan. 
Tất cả các thí sinh đều phải có trình độ tiếng Anh tốt (bằng TOEFL 500 hay IELTS 5.5). Nếu không có các chứng chỉ 
liên quan hoặc tương đương, sinh viên sẽ phải thi kiểm tra trình độ tiếng Anh do PUF tổ chức (kỳ thi ngoại ngữ 
không mang tính loại trừ). 
 
Hình thức tuyển sinh  

§         Giai đoạn 1 : Sơ tuyển  hồ sơ 
 
§         Giai đoạn 2 : Phỏng vấn các thí sinh đã qua vòng sơ tuyển 
 
Thí sinh có thể lấy mẫu đơn trên website www.puf.edu.vn hay tại Văn phòng của PUF-HCM. 
 
Học phí 
USD2000/năm học 
Được tuyển dựa trên kết quả học tập xuất sắc, sinh viên của chương trình n ày sẽ được miễn hoàn toàn học phí 
 



Học bổng thực tập :  
 
Học bổng thực tập cho 5 sinh viên sang Pháp thực tập tại phòng thí nghiệm MAPMO (Mathématiques, 
Applications et Physique Mathématique d'Orléans) hay một phòng thí nghiệm CNRS liên kết khác. 
Lịch tuyển sinh :  

Hạn nộp hồ sơ dư tuyển         :          31 tháng 5 
Phỏng vấn                    :                      tháng 6 
Ghi danh                       :                      tháng 7 
Dự bị ngôn ngữ và khoa học :            tháng 8- tháng 11  
Học chuyên ngành :                            tháng 12 

Liên hệ 

Văn phòng Trung tâm Đại học Pháp tại TP.HCM  
P.706, Tòa nhà Điều hành, ĐH Quốc Gia TP. HCM  
KP6, Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh 
ĐT : (08) 7 242 169     Fax : (08) 7 242 166 
Email : puf.hcm@vnuhcm.edu.vn  
 

 
http://www.puf.edu.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=171&Itemid=159
 
Thoâng tin theâm  : 
 
- Chöông trình đào tạo thời hạn moät năm. sinh viên sẽ đạt bằng Thạc sĩ Toán của ĐH Orleans. 

Vôùi baèng naøy, sinh vieân có thể xin hoïc boång hoïc tieáp Tiến sĩ ôû Phaùp (hieän nay Đại sứ quán 
Phaùp caáp 30 xuất hoïc boång ñaïi hoïc và cao học haèng naêm cho Vieät Nam) hoaëc caùc nöôùc khaùc 
nh   Myõ, UÙc, Nhaät, Haøn Quốc hayø caùc nöôùc Chaâu AÂu khaùc. ư

-  Baèng Thaïc só  naøy nằm trong khuôn khổ Trung tâm Đại học Pháp tại TP.HCM neân ñöôïc Vieät 
Nam coâng nhaän. Nhö vaäy chæ hoïc moät naêm, caùc sinh vieân coù theå coù baèng Thaïc só  ñeå tieáp tuïc 
hoïc chöông trình Tieán só taïi Vieät Nam.  

- Vôùi baèng Thaïc só cuûa Ñaïi Hoïc Orleùans, sinh vieân coù nhieàu thuaän lôïi  xin hoïc boång (nhaát laø 
caùc tröôøng noåi tieáng) cuûa Myõ vaø caùc nöôùc khaùc 

-  Nhöõng sinh vieân sau ñaây ñöôïc mieãn hoaøn toaøn hoïc phí (2.000 USD)  vaø chæ ñoùng leä phí ñaêng 
kyù hoïc Thaïc só cuûa tröôøng Orleans (250 USD): sinh vieân toát nghieäp ñaïi hoïc  vôùi ñieåm trung 
bình 8 ñieåm trôû leân, caùc sinh vieân ñang hoïc chöơng trình Thaïc só Vieät Nam coù ñieåm trung 
bình tích luyõ 8 ñieåm trôû leân ñeán luùc ghi danh chöông trình PUF, caùc sinh vieân ñaõ coù moät baøi 
baùo về toaùn ñöôïc ñaêng treân caùc taïp chí quoác teá . Nhöõng sinh vieân còn lại, không đạt các tiêu 
chuẩn trên nhưng trúng tuyển vào chương trinh đóng học phí là 2.000 USD cho toàn bộ năm học. 

- Seõ coù ít nhaát 5 sinh vieân trong chöông trình naøy ñöôïc taøi trôï qua Phaùp thöïc taäp.  Caùc sinh vieân 
coøn laïi seõ ñöôïc thöïc taäp taïi Vieät Nam. Chöông trình thöïc taäp chuû yeáu laø toaùn öùng duïng, nhöng 
cuõng coù theå laø caùc vaán ñeà nghieân cöùu toaùn. 

- Caùc sinh vieân trong chöông trình naøy ñöôïc PUF taøi trôï hoïc tieáng Phaùp, Khaû naêng veà tieáng 
Phaùp seõ laø moät tieâu chí xeùt choïn caáp hoïc boång sang Phaùp thöïc taäp. 

- Caùc sinh vieân ñaõ toát nghieäp ñaïi hoïc coù theå ghi danh chöông trình naøy. Caùc sinh vieân naêm thöù 
tö ñaïi hoïc coù theå ghi danh trước kỳ thi tôt nghiệp vaø phaûi boå sung caùc chöùng töø xaùc nhaän toát 
nghieäp ñaïi hoïc trước khi khóa học chuyên ngành bắt đầu. 
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