
BO GIAO THÔNG VAN TAT CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TRIXNG DH HANG HAl VIT NAM Dc 1p -  T do  - Hnh phüc 

S  175./TB-DHHHVN Hal Phông, ngày  27  tháng 12 nám 2022 

THÔNG BAO 
TUYEN SINH DAo TAO TR!NH DQ TIEN Si NAM 2023 

KInh gi:  

Can th Quy ché' tuyen sinh và dào tgo trInh do tié'n si ban hành kern theo Thông 

tu' sá 18/2021/TT-BGDDT ngày 28 tháng 6 nàm 2021 cza Bô trithng BO Giáo dic và 

Dào tao, 

Can ci Quy ché' tuyn sinh và dào tgo trInh dç5 tiln s ban hành theo Quyé't djnh 

so' 1796/QD-DHHHVN ngày 0] tháng 10 nárn 2021 cza Hiçu trzthng Triràng Dai hQc 

Hang hal Viçt Narn. 

Tru?ing Dti hc Hang hài Vit Nam thông báo k hoich tuyn sinh dào tao  trinh 

d tin si trong näm 2023, ni dung nhii sau: 

1. THfl GIAN vA H!NH THIIJ'C TUYEN SINH 

- Than gian tuyn sinh: tr tháng 01 dn tháng 12 näm 2023 (tuyn sinh nhiêu lan 

trong näm). 

- Phiicmg thrc tuyn sinh: Xét tuyn, bao gm dánh giá h so dir tuyn va d cung 

nghiên ciru. 

2. H!NH TH1C VA THUI GIAN DAO TAO 

- Hmnh tlzá'c dào 4w: Dào tao  chInh quy. 

- Thöi gian dào 4w: Thani gian dào tao  trInh d tiên si là 03 näm dôi vi nghien 

cfru sinh Co trinh d thac si hoc tt nghip trInh d tuang dwmg bc 7 Khung trInh d 

quc gia Vit Nam, 04 näm di vâi nghiên ctru sinh có trinh d dai  h9c. 

3. NGANH, CHUYEN NGANH DAO TAO 

TT Ngãnh/Chuyên ngânh dao tao Ma Dir kin chi 

1 K thut co' khI dng hrc, gm cäc chuyên ngãnh: 9520116 08 
1.1 - Khai thác, bOo trl tàu th - 04 
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IT Ngành/Chuyên ngành (lao t,o Ma s Dir kin chi 

1.2 - May và thiet bf tàu thiy - 02 
1.3 -K9thuattàuthzy - 02 

2 To chfrc Va Quãn 1 vn tãi 9840103 04 

3 Khoa h9c hang hal 9840106 04 

4 K5 thut diu khin và Tir dng hóa 9520216 03 

5 K5 thut xây dirng cong trInh thüy 9580202 03 

6 Quãnlkinht 9310110 20 

Tng cong: 42 

4. DIEU KIN DU TUYEN 

4.1. Vé van bng 

Nguii dir tuyn nghiên ciru sinh phãi thóa man các diu kin sau day v van bang: 

- Co bang thac si ngành phU hçp vâi ngành däng k dir tuyn; 

- Hotc có bang t& nghip dai  hçc ngành phü hcip vâi ngành dang k dir tuyn và 

xp loai t& nghip htng "Giôi" trâ len. 

- Hoc t& nghip trInh d tixcing di.rcing bc 7 theo Khung trInh d quéc gia Vit 

Nam O mt s ngành dào tao  chuyên sâu dc thu phü hqp vâi ngành dào tao  tin si. 

(Danh mc ngành phIi hQp dwçxc xét tuyn dô'i vói tfrng ngành dào tgo trinh d5 

tié'n st tgi Trirô'ng di kern thông báo nay) 

4.2. V d cirong nghiên cüu 

a) TrInh bay rO rang v d tài hoic linh vrc nghiên ciiru, v 1 do lira chçn d tài 

hoac linh virc nghien cru, miic tiêu và mong mun dat  duc. 

b) Ké hoach th%rc hin trong tüng thai k' cUa thai gian dào tao. 

c) Kinh nghim, kin thirc, sir hiu bit cüng nhu sir chun bj cüa thI sinh ye dé tài 

hotc linh vrc nghiên cüu. 

d) D xut nguai hi.ràng dn (NT-ID) trên cci sâ có sr dng thi4n cUa nglr&i duçic d 

xut. 

(Danh rnic hu'ó'ng nghiên cu và Danh sách các nhà khoa hQc hithng dn 

NCS caa các ngành và chuyên ngành di kern thông báo nay) 



3 

4.3. V thir giói thiu 

Ngu?i dir tuyn nghiên cfru sinh phãi có thu giâi thiu cüa It nht 01 nhà khoa h9c 

cO chirc danh giáo six, phó giáo six hoac CO hçc vj tin si khoa h9c, tin si d tham gia 

hoat dng chuyên mon vài ngui dir tuyn và am hiu 1mb vrc ma ngui d%r tuyn dir 

djnh nghién c1ru. 

Luv j: Thu giâi thiu phãi cO dánh giá phm chtt ngh nghip, näng 1irc chuyên 

mon va khã näng thirc hin nghiên ciru cüa ngui dir tuyên. 

4.4. V trInh d ngoii ngfr 

Nguii dir tuyn nghiên efru sinh là cong dan Vit Nam phãi CO mt trong các van 

bang, chcrng chi sau day: 

a) Bang t& nghip trinh d dai  hQc trà len do mt ca sâ dào tao  nlxâc ngoài, phân 

hiu cüa cci sâ dào tto nuâc ngoài a Vit Nam hotc Ca sO' dào tao  cüa Vit Nam cap cho 

ngui hçc toàn thO'i gian bang ting nixâc ngoài; 

b) Bang tht nghip dai  hçc ngành ngôn ngft ting nuOc ngoài do các ca sO' dào tao 

cüa Vit Nam cap; 

c) Mt trong các chirng chi ngoi ngtt dat  trInh d twmg duang Bc 4 trO' len theo 

Khung näng Iirc ngoai ng 6 be dUng cho Vit Nam hoc các chUng chi tuang duang 

khác do B Giáo d%ic va Dào tao  cong b6, cOn hiu 1ire tInh dn ngày dang k d%r tuyên. 

NguO'i dir tuyn là cong dan nuO'c ngoài nu dãng k theo h9c ehuang trInh dào tao 

trinh d tin si bang ting Vit phãi eó chIrng chi ting Vit ti thiu tU Bc 4 trO' len theo 

Khung nang lirc tikg Vit dUng cho ngixai nuâc ngoài và phãi dáp rng yêu cau v ngoai 

ngtt thU hai do TruO'ng quyt djnh, trtr tru&ng hçrp là nguO'i bàn ngü cUa ngôn ngü duçic 

sU diing trong chrnmg trInh dào tao  trInh d tin si. 

4.5. Vé các yêu cu khác 

Co kinh nghim nghien cUu th hin qua lun van thac Si eUa ehuang trInh dào tao 

djnh huOng nghiên efru; hoc bài báo, báo cáo kboa h9c lien quan dn 11th e dir djnh 

nghien eUu dà cong b6 trên tap  chI khoa h9e hoc k yu hOi  nghj, hi thão khoa h9c 

chuyên ngành cO phãn bin trong thO'i han  03 näm (36 tháng) tinh den ngày dang k di 

tuyn; ho.c CO thai gian cong tác tU 02 näm (24 tháng) trO' Len là giàng viên, nghiên cUu 

viên cUa các ca sO' dào tao,  t chUc khoa h9c và cong ngh. 
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5. HO S€ DII TUYEN 

01 b h so d? tuyên gôm cO: 

- Phiu dang k di,r tuyn (theo mu quy djnh); 

- So yu l ljch có xáe nhn trong th?i htn 6 tháng cüa co quan quàn ! nhân sir 

hotc cüa xälphu&ng!thj trn ncxi cu trü (di vâi ngu?i chira cO vic lam). So yu l ljch 

phài dan ành cüa ngii?ii dang k d%r tuyn và dong du giáp lai; 

- L !jch khoa h9c (theo mu); 

- Cong van cir di di,r tuyn cüa co quan quãn l trrc tiêp theo quy djnh hin hành v 

vic dào tto vã bi duOrng  cong chtrc, vien chirc, trong dO cam k& tto mi diu kin d 

ngui di,r tuyn thirc hin các yêu cAu v thii gian và hmnh thrc dào tto (nu ngi.r?i dir 

tuyn là Cong chirc, viên chtc); 

- Bàn sao có cong chi'rng van bang, bang dirn dai  h9c; bang, bang dim thac si 

kern theo bàn chInh d di chiu (trong tnrOng hçip np h so trrc tip); 

- cuong nghiên ciru (theo mu) (08 bàn); 

- Thu giài thiu; 

- Ban sao cO cong chirng van bang, chirng chi xác nhn trInh d ngoi ngü; 

- Bàn sao chiip bla, miic liic ttp chI và toàn van 01 bài báo hotc báo cáo lien quan 

dn linh vrc dir djnh nghien cfru dang trên tp chi khoa h9c hoc k yu hi nghj, hi 

thão khoa hQc chuyên ngành cO phãn bin trong thñ han  03 nãm (36 tháng) tInh dn 

ngày dang k dir tuyn; Quy& djnh giao nhirn vi NCKH, Quyt djnh HOi  dng nghim 

thu d tài NCKH và biên bàn nghirn thu d tài NCKH các dip (nu co) (08 be); 

- Giy khám si:rc khOe cüa co S0 y tê; 

- Bàn sao giiy khai sinh (co cOng chrng); 

- 02 (hai) ành chân dung rnâi chip cr 4x6 (ghi rO h9 và ten và ngày tháng näm sinh 

0' mtt sau); 02 phong bI dan tern ghi rO dja chi cüa ngu0'i nhn trén phong bI (d g1ri giy 

triu tp nhtp h9c trong tru0'ng hqp trüng tuyn). 

6. TH1 GIAN NHIN HO S, XET TUYEN VA L PH 

- Th0'i gian phát hành ho so: tr 27/12/2022 tai  Vin Dào tao  sau  dai  h9c - Trtthng 

Dai hçc Hang hâi Vit Narn. 

- Th0'i gian tip nh.n h so di,r tuyn: tr ngày 01/01/2023. 

- L phi dir tuyn theo Quy djnh v mirc thu l phi tuyn sinh cüa Tru0'ng Dai  hçc 
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Hang hãi Vit Nam. 

- Dja dim nhn h sci: Vin Dào tto sau dti h9c, P.203, Nhà A6, Khu hiu b, 

Tnthng Dai  h9c Hang hãi Vit Nam. 

- Th?yi gian xét tuyn cii th së duc thông báo trên trang Web cüa Tru?mg Dti h9c 

Hang hâi Vit Nam và Vin Dao tao  sau  dai  h9c. 

D bit them chi tit, vui lông lien h v Dja chi: Vin Dão tao  sau  dai  h9c, 

Tnrông Dai  h9c Hang hãi Vit Nam, s 484 - Lach Tray - Lé Chân - Hãi Phông. Din 

thoai: 02253735879; E-mail: sdh@vimaru.edu.vn  hoc http://www.vimaru.edu.vn/ va 

http://sdh.vimaru.edu.vn/.  t — 

Noi nhân: 
- Nhix trén; 

- Bô GD&DT (dé báo cáo); 

- Bô GTVT (d báo cáo); 

- Liru: VT, V.DTSD— 
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