
BO GIAO THÔNG VAN TAI CONG HOA XA 1101 CHU NGHiA VIT NAM 
TRUNG  DH HANG HAl VI  NAM Dc 1p - Tr do - Hnh phtc 

S: . E5. . ./TB-DHHHVN Hal Phông, ngày  6  tháng 6 nàm 2022 

THÔNG BAO 
Tuyn sinh däo tto trInh d thc si dQt 2 näm 2022 

KInh gui.  

Can ct'c Quy ché' tuyen sinh vô dào tgo trinh d5 thQc si' ban hành kern theo Thông tu' 

so' 23/2021/TT-BGDDT ngày 3 0/8/2021 cia Bó trtthng Bó GiOo c4tc  và DOo tQo. 

TRI1NG BA! HQC HANG HA! VIET NAM THÔNG BAO 

Kê hoch tuyn sinh dào tio trInh d thac si dçrt 2 näm 2022 

I. TH11 GIAN TUYEN SINH 

Tru?img Dai  hçc Hang hãi Vit Nam t chirc tuyn sinh dçit 2 näm 2022 vao 

tháng 10/2022 phü hçp vâi quy dnh cüa B Gião dc và Dào tto. 

II. BOI TU'Q'NG vA BIEU KIN DIX TUYEN 

2.1. V van bng, chu'ng chi 

2.1.1. Ngui clang k dr tuyên (mg vien) dào to trinh d thc si phái clap iirng rnt 

trong các yêu cu v van bang, chiirng chi sau: 

- Dä t& nghip di h9c hoc dä dü diu kin cong nhn t& nghip dti h9c (hotc trInh 

d tucmg dung trY len) nganh phU hçip vài nganh, chuyên ngành clang k dir tuyn; van 

bang dui h9c do co s giáo diic nuc ngoài cp phâi th?c hin thu t11c cong nhn theo quy 

djnh hin hành; 

(Quy dlnh  chi tiét v Danh rni.tc cOc ngành phI hçip vâi các ngành/ chuyên ngành 

tuyê'n sinh, cOc hoc phn bd sung kiê'n thtc di kern v&i Thông bOo nay và dz.cçic niêrn yê't tgi 

Vin Dào tQo sau dQi hQc trén Website http://www.vimaru.edu.vn ). 

- Co nang hrc ting Anh ttr B.c 3 trâ len theo Khung nãng Iirc ngoti ngCr 6 bc dung 

cho Via Nam duc rninh chthig bang ma trong các van bang, chu'ng chi sau: 

+ Bang t& nghip trinh d dai  hçc trâ len ngành ting Anh; hoc bang t& nghip trInh 

d di h9c tth len ma chiiang trmnh dugc thirc hin chü yu bang ting Anh; 

+ Bang t& nghip trinh d di hçc tth len do chInh Tnthng Di h9c Hang hãi Via 
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Nam cp trong thOi gian không qua 02 näm ma chun dAu ra cUa chirnng trmnh dä dáp l'rng 

yéu cu ting Anh dtt trInh d Bc 3 trâ len theo Khung näng 1irc ngoi ngU' 6 bc dUng cho 

Vit Nam; 

+ Mt trong các van bang hoac chirng chi ting Anh dtt trInh d tirang dumg Bc 3 

tth len theo Khung näng hrc ngoi ngii 6 bc dUng cho Vit Nam hoac các chirng chi tuong 

di.nng khác do B Giáo dçic Va Dào tao cong b& con hiu Iirc tInh dn ngày dang k dr 

tuyén. 

2.1.2. U'ng viên chua dáp lung cau v nang 1irc ting Anh nhu r mi1c 2.1.1 phãi d 

thi dánh giã näng 1?c  ting Anh btc 3 theo Khung näng 1irc ngoti ngü 6 bc dUng cho Vit 

Nam. 

2.2. Ye thâm niên cong tác chuyên mon 

Không yêu cAu thâm niên cong tác chuyên mon k tiir sau khi tt nghip dui h9c. 

2.3. Co dü sfrc khôe dê h9c tp 

2.4. Np ho so' dy thi, thIng thô'i hin theo quy CI!nh 

III. PH1JNG THI1C TUYEN SINH 

A'p ding hal phuvng thi'c tuyén sinh xét tuyé'n và thi tuyên, cu the nhic sau: 

3.1. Phtro'ng thu'c xét tuyn 

- NguOng dam bào chit lucmg dau vào: Dim trung bInh chung toàn khOa a trInh d 

dai hoc dat tr 5,5 tth len theo thang dim 10, dt tr 2 tra len theo thang dim 4 hoc tr dim 

C trâ len theo thang dim chü'. 

- Phuung thlurc xét tuyn ap diing cho các nganh/chuyên ngành dào to trInh d thc si 

vai chi tiêu tiffing iung nhu sau: 

TT NgAnh/Chuyên nganh dao tio Dir kiên chi tiêu 

1 
Nganh K5 thut môi trwo'ng, 
MA so 8520320 

30 

1.1 -Kthuçtmoitru'àng 10 
1.2 - Quán l) môi trzthng 20 

2 
Ngành K thut xây drng, 
MA so 8580201 

35 

2.1 - K2 thut xáy dzcng cong trInh dOn dyng và cOng nghip 10 

2.2 - Quán l dy' On dOu tu' và xOy dy'ng 25 
Ngành K thut co' khI dng 1irc, 
MA so 8520116 

50 

3.1 -Quánljk5Ythuct 10 

3.2 - QuOn 1 thiêt bj náng hrçrng 10 

3.3 -K5YthuttàuthOy 10 
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TT Ngành/Chuyen ngãnh dão to Dir kiên chi tiêu 

3.4 - QuOn l sOn xuO't cOng nghip 20 
Ngành To chtrc vã QuAn 1 vn tãi, 
MA so 8840103 30 

4.1 - Quán lj van  tái và Logistics 30 
Ngành K thut diu khin và Tir ctng hóa, Ma so 
8520216 30 

5.1 - K9 thua7 dku khien và Ty' &?ng  hóa 30 
6 Ngành K5 thut din tü, Ma s 8520203 15 

6.1 - K9 thuat din tt - viên thong is 
7 Ngãnh K5 thut xây dirng cong trinh thüy, MA so 8580202 15 

7.1 - Ky thuat  xOy dy'ng cOng trmnh thOy 15 

8 
Ngành Khoa hQc hang hal, 
Ma so 8840106 

45 

8.1 -QuOnlj5hanghOi 30 
8.2 - BOo dOm an toOn hang hOi 15 

Ngành Cong ngh thông tin, 
MA so 8480201 

20 

9.1 -CóngnghçthOngtin 20 
Tôngcng 270 

- Xét tuyn d?a  trên các tiêu chI theo thuir ti,r uu tiên giâm dn nhu sau: 

1. Muirc d phü hçip cña nganh/chuyên ngành tt nghip dti h9c viri nganhlchuyên 

ngành dang k xét tuyn can cur vào danh miuc ngành phü hcTp ctInh kern Thông báo nay; 

2. Thuc dôi tucrng uu tiên tti mic 5.1 cuiia Thông báo nay. 

3. Hang tt nghip dai  h9c di.rçrc th hin trên van bang tt nghip; 

4. Nang 1irc tiêng Anh theo Khung nãng 1irc ngo1i ngiir 6 bc diiing cho Vit Nam; 

5. Dim trung bInh chung toàn khóa a trInh d dai  h9c (theo thang dim 10) ducc th 

hin tti bang dim tt nghip di h9c. 

Tru&ng hçcp cO nhiu thI sinh cüng dim trung bInh chung toàn khóa nêu trén thI xét 

them các tiêu chI theo thi.ir t1r uu tiên giãm dan sau day: 

a) ThI sinh là ntir uu tiên theo quy dnh tai  Khoàn 4, Diu 16 Nghj dnh s 

48/2009/ND-CP ngày 19/5/2009 v các bin pháp dam bào bmnh ding giâi; 

b) Dirn 1u.n van t& nghip (d an t& nghip) hoac dirn trung bInh chung các h9c 

phân tot nghip. 

3.2. Phiro'ng thiirc thi tuyên 

- Phucmg thuirc thi tuyn áp dung cho ngành Quãn 1 kinh t trInh d thtc si vth chi tiêu 

cu th nhu sau: 
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TT Ngành/Chuyên ngãnh dào tio Mon thi Dir kiên chI tiêu 
10 Ngãnh Quãn 1' kinh té, Ma so 8310110 

10.1 - Quán l kinh té Dánh giá nàng hcc 120 
10.2 - Quán lj tat chmnh Dánh giá nàng hcc 40 

Tong cong: 160 

- Mon Dánh giã näng hrc bao gm hai phn: Toán cao cp và Kinh th h9c. 

IV. HINH TH1C VA THOI GIAN DAO TAO 

ThI sinh CO th lija ch9n mt trong ba hinh thirc và thai gian dào tao  sau day: 

- HInh thirc chInh quy, dào tao  không tp trung: 2 näm (24 tháng); 

- HInli thrc chInh quy, dào tao  tp trung: 1,5 näm (18 tháng); 

- flInli thirc vüa lam vira h9c: 2,5 näm (30 tháng). 

V. DO! TU'IYNG VA CHNH SACH IfU TIEN 

5.1. Dôi tirqng tin tiên 

a. Thuong binh, bnh binh, ngri CO the chirng nhn duçic huàng chInh sách nhu 

thirong binh; 

b. Con liêt Si; 

c. Anh hung hrc luçmg vu trang, anh hUng lao dng, ngithi có cong vâi cách mang; 

d. Ngithi dan tc thiu s a nhung vUng có diu kin kinh t xã hi dc bit khO 

khan; 

e. Con nan  nhân chit doe da cam; 

f. Ngrô'i có thai gian cong tác lien tiic tiir 2 näm trâ len (tInh den ngày np h so dir 

thi) tai  các xä thuc vUng cO diêu kin kinh t dc bit khó than O các dja phuong thuc 

min nUi, vi'ing cao, vUng sâu, hãi dão theo quy djnh cUa ChInh phU. Các di tung uu tiên 

nay phãi CO quy& djnh tip nh.n cong tãc hoc bit phái cong tác cUa cp có thm quyn. 

5.2. ChInh sách tin tiên 

a. Dôi vOi phuong thirc xét tuyên, thI sinh thuc di tircYng uu tiên (bao gôm Ca ngirOi 

thuc nhiu dôi tuçing uu tiên) dirge uu tiên xét tuyn theo thu tir uu tiên nhu tai  mic 3.1 

cUa Thông báo nay; 

b. Di vâi phuong thirc thi tuyn, thI sinh thuc d& tugng uu tiên (bao gm Ca nguai 

thuc nhiêu dôi tucmg uu tiên) dirge cong mt dim (thang dim 10) cho mOn thi Dánh giá 

näng hrc; 

c. NgiRi thuc nhiu di tuçYng iru tiên chi duçic huang ch d iru tiên cUa mt dôi 

tugng. 
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VI. HO SO DV TUYEN 

H so dang k dir tuyn gm có: 

- Phiu dãng k dir tuyn (theo rnu quy dnh, cho phép dang k 02 nguyen vQng); 

- So yu l ljch có xác nhân trong thoi hn 6 tháng cüa Co quan quân l nhân sir hoac 

cña xaIphiing/thj trAn noi Cu trü có dan ành cüa ngithi däng k dir thi và dóng dAu giáp lai; 

- Quy& djnh hoac cong van cir di d thi cüa co quan quãn l nhân sr (nu có); 

- Ban sao cO cong chrng van bang, bang dim t& nghip dti h9c; 

- Bàn sao cO cong chirng van bang, chüng chi ting Anh th hin nàng 1?c  tr Bc 3 trâ 

len theo Khung nang lirc ngoi ngU 6 bc dUng cho Vit Nam (nu co); 

- Giây tc hçp pháp ye dôi tuçYng uu tiên (nu có); 

- Giy khám sirc khoê cUa bnh vin da khoa (khOng qua 06 tháng); 

- 03 (ba) ãnh chân dung mOi chirip cO 3x4 (co ghi rO h9 và ten và ngày tháng näm sinh 

mat sau). 

Download mu h so theo diRmg dn: http://sdh.vimaru.edu.vn/van-ban/ho-so- 

tuyen-sinh-dao-tao-lrinh-do-th ac-si 

VII. KINH PHI oAo TIO VA HQC PH1 

Tt Ca CáC h9c viên cao hçc du phãi np hçc phi, kinh phi dào to theo quy djnh hin 

hành cUa Nhà nuâc và cUa lruOng Dai  h9c Hang hãi Vit Nam. 

VIII. THUI GIAN NHAN HO SO 

- Phát hành ho so: Tr 06/6/2022 tai Vién Dào tao Sau di hoc, Tru'Ong Di hçc Hang 

hãi Viêt Nam; 

- Tip nhn h so: 

+ Tir: 08/6/2022; 

+ Dan: 20/8/2022 d& vâi các 1rng viên phãi b sung kin thüc; 

29/9/2022 di vâi các 1rng viên không phãi b sung kién thirc. 

- Thñ gian th chi'rc h9c b sung kin thrc: Dr kin tr 2 1/8/2022; 

- Th?i gian t chirc on thi ting Anh, Toán cao cap, Kinh t hçc: Dir kin tr 10/9/2022; 

- Thii gian thi Dánh giá nang 1irc ting Anh bc 3 theo Khung nang lirc ngoti ngü 6 

bc cUa Vit Narn: Du kiên vào 15/10/2022; 

- Th?ii gian thi Dánh giá nãng lçrc (cho trng viên dang k chuyên ngành Quãn 1 kinh 

tê, Quãn l tài chInh): Dii kin vào 16/10/2022; 

Thông tin cii th se duçc thông báo trên website cUa Trithng Dti h9c Hang hâi Vit 

Nam: http://www.vimaru.edu.vn, website Vin Dão tto Sau di hçc: 
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http://www.sdh.vimaru.edu.vn  hoc tai  bang tin cüa Vin Dào tto Sau dai  h9c; 

- Cong b kt qua tuyn sinh: Di kin 2 1/10 - 04/11/2022; 

- Nhp h9c va khai giãng: D%r kin ti1 07 - 20/11/2022. 

IX. L PH BANG KY DU TUYEN 

L phi däng k dir tuyn theo Quy djnh v mñc thu 1 phi tuyn sinh cüa Trung Dai 

h9c Hang hãi Vit Nam. 

X. LIEN H BANG K' DV TUYEN 

Dang k dir tuyn tai:  Van phOng Vin Dào tao  Sau  dai  h9c, phOng 203, nhà A6, 

TruO'ng Dai  hçc Hang hâi Vit Nam, s 484 - Lach Tray - Lê Chân - Hâi PhOng. Thj sinh cO 

th lien h tu' van theo so din thoai: 02253735879 ho.c dja chi E-mail: 

sdh@vimaru.edu.vn.  

U'ng viên có th dãng k dir tuyn trrc tuyn theo du?mg link: 

https://appsdh.vimaru.edu.vn  hotc quét ma QR Code tai  trang cui cüa Thông báo nay. 

KInh d nghj các co' quan, doanh nghip, truè'ng h9c, ban/ngành, t chüc xã hi vã các 

Ca nhân có nhu câu dào tao  trInh d thc si phü hcTp vâi thông báo trên xin lien h vâi / 

Tnrng Dai  h9c Hang hãi Vit Nam d bi& rö them thông tin./.  p2.- / 

Noi n/ian: 
- Nhu' trên; 
- Bô GD&DT (dë b/c); 
- BO GTVT (de b/c); 
- Liru: VT, Viên DTSDH. 
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