
BO GIAO THÔNG VN TAI CONG HOA XA 119! CHU NGHIA VIT NAM 
TRU'ONG DH HANG HAl VI1T NAM Dc 1p - Tir do - Hnh phñc 

S: J59 ./TB-DHHHVN Hal Phdng, ngày 14 tháng 11 nám 2022 

THÔNG BAO 
Tuyn sinh dào to trinh d thtc si dçit 1 nàm 2023 

KInh giri:  

Can c& Quy ché' tuyn sinh và dào tao trinh dç5 thqc si ban hành kern theo Thông tu' 
so 23/2021/TT-BGDDT ngày 3 0/8/2021 cta Bç5 truáng B5 GiOo dyc và Dào tçlo. 

TRING DiI HQC HANG uiAi VIET NAM THÔNG BAO 

K hoch tuyn sinh dào to trinh d thtc si dqt 1 näm 2023 

I. THm GIAN TUYEN SINH 

Trumg Dti h9c Hang hãi Vit Nam t chirc tuyn sinh dçit 1 näm 2023 vao 
thang 5/2023 phü hç'p vâi quy djnh cüa Bô Giáo ditc va Dào tto. 

II. DO! TTJ'ONG VA EU KIN DII TUYN 

2.1. V van bng, chfrng chi 

2.1.1. Nguà'i dàng k dr tuyn (irng viên) dào to trInh d thc si phãi dáp irng mt 
trong các yeu c.0 v van bang, chtrng chi sau: 

- D tt nghip di h9c hoc d dü diu kin cong nhn tht nghip dai  hc (hoc trinh 
d trnmg duGng tth len) ngành phü hçip vó ngành, chuyên ngành dang k dir tuyn; van 
bang di hc do CG s giáo dçic nuOc ngoài cp phãi thirc hin thu tye cong nhn theo quy 
dinh hiên hành; 

(Quy djnh chi tié't ye' Danh myc các ngành phI hcxp vài cOc ngành/ chuyên ngành 
tuyên sinh, các hQc phn bd sung kié'n ihic di kern vói Thông báo nay và dicçrc niêm yê't tgi 
Viên DOo tao sau dai hQc trCn Website http://www.vimaru.edu.vn). 

- Co näng 1iic ting Anh tü Bc 3 tr len theo Khung nãng lirc ngoai ngü 6 bc dung 
cho Vit Nam dugc minh chung bang mt trong các van bang, chü'ng chi sau: 

+ Bang tt nghip trinh d dai  hc tr len ngành ting Anh; hoc bang t& nghip trInh 
d dai  h9c tr& len ma chiimg trinh duçc thuc hin chñ yu bang ting Anh; 

+ Bang tt nghip trinh d dai  hçc tth len do chInh Tru?mg Dai  h9c Hang hãi Via 
Nam cp trong thai gian không qua 02 näm ma chun du ra cüa chuang trinh dã dáp irng 
yêu cu ting Anh dat  trinh d B.c 3 trà len theo Khung nang 1irc ngoi ngtr 6 bic dUng cho 
Viêt Nam; 

+ M trong các van bang hoc chirng chi ting Anh dat  trInh d tung duang Bc 3 
tru len theo Khung nang 1irc ngoai ngü 6 bc dUng cho Via Nam hoc các chU'ng chi tuong 
ducmg khác do BO Giáo diic và Dao tao  cOng bô, cOn hiu lrc tInh dn ngày dang k dir 
tuyên. 
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2.1.2. TIJ'ng viên chua dap 1rng yêu cu v nAng 1rc ting Anh thu & mvc 2.1.1 phãi d 
thi dánh giá nng 1xc ting Anh bc 3 theo Khung nAng 1?c ngoai ngü 6 bac  ding cho Vit 
Nam. 

2.2. V thâm niên cong tác chuyên mon 

Không yêu c&u thâm niên cong tác chuyên mon k tr sau khi t& nghip di h9c. 

2.3. Co dii sfrc khOe d hçc tp 

2.4. Np hi) so' dy dii, diing thOi hn theo quy dnh 

III. PIiUONG THUC TUYEN SINH 

Ap dyng hai phwoig thic tuyé'n sinh xét tuyn và thi tuyn, cy th nhu' sau: 

3.1. Phtro'ng thfrc xét tuyn 

- NguOiig dam bão ch.t lucing du vào: T& nghip di hçc hang trung bInh tr& len. 

- Phucing thi:rc xét tuyn áp diing cho cãc nganhlchuyen ngành dào to trinh d thac si 
vâi chi tiêu tuon irn thu sau: 

TT Ngành/Chuyên ngành dào tto Du kin chi tiêu 

1 
Ngành K thut môi trirông, 
MA so 8520320 

30 

1.1 -K)Ythutmóitrwô71g 10 
1.2 -Quánljmoitru'ô'ng 20 

2 
Ngành K thut xây dijng, 
MA so 8580201 

35 

2.1 - K9 thuát xáy dtn cong trInh dan dyng và cOng nghip 10 
2.2 -Quánl3dy'ándOutwvaxâydyng 25 

Ngành K5 thu@ co' khI dng Irc, 
MA so 8520116 

50 

3.1 -Quánl1cythut 10 
3.2 - Quán l3 thiêt bj näng lwg 10 
3.3 -Kythugttàuthiy 10 
3.4 -QuánljsánxuatcOngnghip 20 

Ngành T chfrc Va QuAn 1 vn tAi, 
MA so 8840103 

30 

4.1 - Quán lj vn tái và Logistics 30 
Ngành K thut diu khin và Li dng bOa, MA SO 

8520216 30 

5.1 - KJY thuat  diu khin và Tt d3ng hóa 30 
6 Ngành K5 thut din tfr, MA s 8520203 15 

6.1 -1(9 thuat ä'in ti - viên thông 15 
7 Ngành K5 thut xây dimg cong trInh thiiy, MA s 8580202 15 

7.1 -1(9 thu çt xáy dy'ng cOng trInh thüy 15 

8 
Ngành Khoa hçc hang hAi, 
MA so 8840106 45 

8.1 -Quánl,i5hànghái 30 
8.2 - Báo dam an toàn hang hái 15 
9 Ngành Cong ngh thông tin, 20 



3 

TT Ngành/Chuyên ngành dào tio Dir kiên chi tiêu 

Ma s 8480201 
9.1 - Cong nghç thOng tin 20 

Tingcng 270 

- Xét tuyn dra trên các tiêu chI theo thir ti,r iru tiên giãm d.n nhu sau: 

1. Mirc d phü hcp cüa nganlilchuyen ngành t& nghip dti h9c vOi nganlilchuyên 
ngành däng k xét tuyn can cir vao danh miic ngành phü hpp dInh kern Thông báo nay; 

2. Thuôc di tucmg uu tiên tai  mic 5.1 cüa Thông báo nay. 

3. Hang  tt nghip dai  hpc dugc th hin trên van bang t& nghip; 

4. Nang lirc ting Anh theo Khung näng lrc ngoi ngü 6 bc dung cho Vit Nam; 

5. Dim trung birth chung toàn khOa & trinh d dai  hçc (theo thang dim 10) dugc th 
hin tai  bang dim tt nghip di h9c. 

TriRing hpp có nhiu thI sinh cüng dim trung birth chung toàn khóa nêu trên thI xét 
them các tiêu chI theo thir tix uu tiên giàm dn sau dày: 

a) ThI sinh là nt uu tiên theo quy djnh tai  Khoân 4, Diu 16 Nghj djnh s 
48/2009/ND-CP ngày 19/5/2009 v các bin pháp dam bào binh d&ng gi&i; 

b) Dim 1un van t& nghip (d an tt nghip) hoc dim trung birth chung các h9c 
phn tt nghip. 

3.2. Phirong thuc thi tuyên 

- Phucing thtrc thi tuyn áp ding cho ngành Quan 1 kinh th trinh d thac si v&i chi tiêu 
cu th nhrr sau: 

TT Nganh/Chuyên ngành dào to Mon thi Dl! kin chi tiêu 

10 Ngành Quãn 13 kinh t, Ma s 8310110 

10.1 - QuOn ljkinh te Dánh giá nãng ly'c 120 

10.2 - Quán l) tài chInh DOnh giO nOng lcc 40 

Tng cng: 160 

- Mon Dánh giá nàng 1irc bao gm hai ph.n: Toán cao cp và Kinh t hçc. 

IV. fflNH THC VA THO[ GIAN DAO TIO 

Hinh thrrc chInh quy, dào tao  không tp trung: 2 nàm (24 tháng). 

V. DO! ThONG VA CHINTI SACH U'IJ TIEN 

5.1. Dôi ttrçrng u'u tiên 

a. Thuang binh, bnh binh, nguô'i có the chrrng nhn dugc hu&ng chInh sách nhu 
thucing binh; 

b. Con liêt Si; 

c. Anh hung lixc lugng vu trang, anh hung lao dng, nguôi có cong v&i cách mang; 

d. Ngu&i dan tc thiu sê & nhüng vüng có diu kien  kinh t xã hi dc biet  khó 
khän; 

e. Con nan nhân cht dôc da cam; 



4 

f. Ngu?i có th?i gian cong tác lien tiic tir 2 näm trO' len (tInh dn ngày np h s dr 
thi) tai các xa thuc vng có diu kin kinh t dc bit khO khãn các dja phrnmg thuc 
mien nñi, vüng cao, ving sâu, hài dào theo quy djnh cüa ChInh phü. Các dói tugng uu tiên 
nay phãi có quyt djnh tip nhn cong tác hoc bit phái cOng tác cüa cp có thm quyn. 

5.2. ChInh sách u'u tiên 

a. Di vii phuGng thirc xét tuyn, thI sinh thuc di tucmg uu tiên (bao gOm cà ngui 
thuc nhiu di tuclng uu tiên) duçc uu tiên xét tuyn theo thur tr u'u tiên nhu tui miic 3.1 
cUa Thông báo nay; 

b. Di vi phrnmg thurc thi tuyn, thi sinh thuc di tucng uu tiên (bao gm Ca ngui 
thuc nhiu di tucrng u.ru tiên) duçc cong mt dim (thang dim 10) cho mOn thi Dánh giá 
näng lurc; 

c. NguO'i thuc nhiu di tucmg uu tiên chi duçc huâng ch d uu tiên cUa m5t di 

tuvng. 

VI. HO SO DIJ' TUYEN 

so dãng k dci tuyn gèm có: 

- Phiu dang k dur tuyn (theo mu quy djnh, cho phép dAng k 02 nguyen vng); 

- So yu 1 ljch có xác nhn trong thai hun 6 tháng cüa co quan quàn l nhân sir hoc 
cüa xä/phuông/thj tthn noi Cu trà có dan ành cua ngu?ñ dàng k dr thi và dOng du giáp lai; 

- Quyt djnh hoc Cong van cur di dir thi cüa Co quan quán 1 nhân sir (nu co); 

- Bàn sao có cOng churng van bAng, bang dim tt nghip dai  h9c; 

- Bàn sao cO cOng churng van bAng, churng chi ting Anh th hin näng lurc tr B.c 3 trâ 
len theo Khung nang lrc ngoai ngü' 6 bc dung cho Vit Nam (nu co); 

- Giy t hcip pháp v di tuçYng uu tiên (nu co); 

- Giy khám srirc khoê cüa bnh vin da khoa (khOng qua 06 tháng); 

- 03 (ba) ành chân dung mOi chip ci 3x4 (cO ghi rO hç và ten và ngày thang näm sinh 
a mat sau). 

Download mu h so theo duang dn: http://sdh.vimaru.edu.vn/van-ban/Iw-so-
tuyen-sinh-dao-tao-trinh-do-th  ac-si 

VII. KINH Pill DAO TO VA HQC PHI 

Tt cà các h9c viên cao h9c du phài np h9c phi, kinh phi dào tao  theo quy djnh hin 
hành cüa Nba nuac và cüa Trurng Dai  h9c Hang hài Vit Nam. 

VIII. THI GIAN NTLN HO SO 

- Phát hành h so: 'Iii 14/11/2022 tai  Vin Dào tao  Sau  dai  h9c, TnrO'ng Dai  h9c Hang 
hài Viêt Nam; 

-Tipnhnh so: 

+Tuir: 15/11/2022; 

+ Dn: 12/3/2023 dii vâi các rng viên phài b sung kin thi.rc; 

28/4/2023 dêii vai các u'ng viên khOng phâi b sung kin thirc. 

- Thii gian t chuc hpc b sung kin thurc: Du kin t11 13/3/2023; 
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- Thai gian t chic on thi ting Anh, Toán cao cp, Kinh th hçc: Dir kin tr 02/4/2023; 

- Thai gian thi Dánh giá nàng 1rc ting Anh bc 3 theo Khung näng 1rc ngoai ngü 6 
bâc cüa Viêt Nam: Du kin vào 13/5/2023; 

- Thai gian thi Dánh giá nàng 1?c  (cho rng viên dang k chuyên ngành Quán 1 kinh 
t, Quân 1 tài chInh): Dir kin vào 14/5/2023; 

Thông tin cii th s dirge thông báo trên website cüa Trumg Dai  h9c Hang hâi Vit 
Nam: http://www.vimaru.edu.vn, website Vin Dào tao  Sau di h9c: 
http://www.sdh.vimaru.edu.vn  hoc tai  bang tin cña Vin Dào tao  Sau  dai  h9c; 

- Cong b kt qua tuyn sinh: D? kin 22 - 26/5/2023; 

- Nhp h9c và khai giãng: Dir kin tr 12 - 18/6/2023. 

IX. LE Pifi BANG KY DV TUYEN 

L phi dàng k dr tuyn theo Quy dnh v mrc thu 1 phi tuyn sinh cüa TnrOng Dai 
hoc Hang hãi Vit Nam. 

X. LIEN HE BANG K DV TUYEN 

Däng k di.r tuyn tai:  Van phOng Vin Dào tao  Sau  dai  h9c, phOng 203, nhà A6, 
Tnrmg Dai  h9c Hang hãi Vit Nam, sé, 484 - Lach Tray - Lê Chân - Hãi PhOng. Thi sinh có 
th lien he tix vn theo s diên thoai: 0225.3735.879 hoäc dia chi E-mail: 
sdh@vimaru.edu.vn.  

Ung viên CO th dàng k dir tuyn trirc tuyn theo duông link: 
https://appsdh.vimaru.edu.vn  hoc quét ma QR Code tai  trang cui cüa Thông báo nay. 

KInh d nghj các co quan, doanh nghip, truông h9c, banlnganh, tè, chiirc xä hi va cac 
cá nhân cO nhu cu dao tao  trInh d thac sT phi hgp vi thông báo trên xin lien h vói 
Truông Dai  h9c Hang hãi Vit Nam d bit rO them thông tin./.- 

Ncri nhân: 
- Nhu trên; 
- Bô GD&DT (dê b/c); 
- Bô GTVT (dé b/c); 
- Liiu: VT Viên DTSDH. —a-- 
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