
TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 51/VĐTSĐH 

V/v mở lớp học phần của chương trình 

đào tạo trình độ thạc sĩ cho đối tượng  

sinh viên, đợt 2 năm 2022 

 

       Hải Phòng, ngày 28 tháng 7 năm 2022 

 

Thân gửi: Các em sinh viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 

 

Căn cứ Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ; 

Căn cứ Quyết định số 2360/QĐ-ĐHHHVN ngày 14/12/2021 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình 

độ thạc sĩ.  

Từ năm 2022, Viện Đào tạo Sau đại học mở các lớp học phần của chương trình 

đào tạo trình độ thạc sĩ cho đối tượng như sau: 

 Sinh viên đang theo học chương trình đào tạo đại học (hoặc trình độ 

tương đương trở lên) có học lực tính theo điểm trung bình chung tích lũy xếp loại khá 

trở lên (chỉ áp dụng đối với sinh viên đang học tại Trường ĐHHHVN); 

 Số tín chỉ được đăng ký lên tới 15 tín chỉ;  

 Sau khi đủ điều kiện tốt nghiệp đại học, sinh viên được quyền đăng ký 

dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ vào các đợt tuyển sinh hằng năm, thời gian đào tạo 

trình độ thạc sĩ chỉ còn tối thiểu 18 tháng.  

Thời gian tiếp nh n h  sơ đăng ký học: Từ: 28/7/2022 đến 14/10/2022 

Công bố kết quả xét h  sơ đăng ký học: Tháng 11/2022. 

Nh p học và bắt đầu học t p: Tháng 11/2022. 

H  sơ đăng ký học g m: Đơn đăng ký học Lớp đào tạo trình độ thạc sĩ dành 

cho đối tượng sinh viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (đính kèm), 01 bản sao 

CMND (không công chứng), 01 Bảng điểm có xác nh n của Khoa/Viện tính đến thời 

điểm nộp. H  sơ nộp về Viện Đào tạo Sau đại học - Phòng 203, Nhà A6, Trường Đại 

học Hàng hải  Việt Nam, số 484 Lạch Tray, Phường Kênh Dương, Lê Chân, Hải 

Phòng. 

Chi tiết liên hệ: Văn phòng Viện Đào tạo Sau đại học.  

Điện thoại: 0225.3.735.879; Websitte:sdh.vimaru.edu.vn. 

Rất vui mừng được chào đón các em sinh viên.  

Trân trọng./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGH (để b/c); 

- Lưu: VP. 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐÀO TẠO SĐH 

 

(đã ký) 

 

PGS.TS. Nguyễn Kim Phương 
 

http://sdh.vimaru.edu.vn/

