
BO GIAO THÔNG VAN TAI CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TRIXUNG DH HANG HA! VIET NAM Dc 1p - Tr do -  Hnh phüc 

S 4'7Z1./TB-DHHH\TN Hái Phông, ngày tháng  1/  näm 2021 

THÔNG BAO 
TUYEN SINH IMO TiO TRINH DQ TIEN sI NAM 2022 

Kmnh gz'ci.  

Can cz' Quy ché' tuyn sinh và dào tçzo trInh d5 tié'n st ban hành kern theo Thông 

tu' so' ]8/2021/TT-BGDDT ngày 28 tháng 6 nàm 2021 cia B trwó'ng Bó Giáo dyc và 

Dào tQo, 

Can cii' Quy che' tuyn sinh va dào tgo trInh dç5 tié'n s ban hành theo Quyê't djnh 

so' 1796/QD-DHHHVN ngày 01 thông 10 nárn 2021 côa Hiu trwàng Tru'&ng Dgi hQc 

Hang hal Vit Narn. 

Tnthng Dti h9c Hang hài Vit Nam thông báo k hoach tuyên sinh dào to trInh 

d tiên si trong näm 2022, ni dung nhu sau: 

1. THIfl GIAN VA HINH THLXC TUYEN SINH 

- Thai gian tuyn sinh: tiir thang 01 dn tháng 12 näm 2022 (tuyn sinh nhiu thn 

trong näm). 

- Phiiang thirc tuyn sinh: Xét tuyn, bao gm dánh giá h sc dir tuyên và dê cuorng 

nghien cru. 

2. HiNH THC VA THCfl GIAN DAO TAO 

- I1inh thfrc ctào 4w: Dào t.o chInh quy. 

- Thai gian dao tçw: Thi gian dào to trInh d tiên si là 03 näm d& vâi nghien 

cüu sinh có trinh d thc si hoc tt nghip trinh d tucmg ducmg bc 7 Khung trInh d 

quc gia Vit Narn, 04 nãrn dôi vci nghiên ciru sinh có trinh d dti h9c. 

3. NGANH, CHUYEN NGANH DAO TAO 

TT Ngành/Chuyên nganh dào to Ma so Dii' kin chi 
tieu 

1 K5 thut co' khI dng hrc, gm các chuyên ngành: 9520116 08 
1.1 - Khai thác, báo trI tàu thuj) - 04 
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TT Ngành/Chuyên ngành dào to Ma s 
Dir ch 

1.2 -Máyvàthié'tb/tàuthñv - 02 
1.3 -K55thuq7tàuthzy - 02 

2 To chüc và Quãn I vn tãi 9840103 04 

3 Khoah9changhãi 9840106 04 

4 K thut diu khiên và Tir dng hóa 9520216 03 

5 K thut xây diyng cong trInh thüy 9580202 03 

6 Quãnlykinhté 9310110 20 

Tong cong: 42 

4. DIEU KI1N DV'  TUYEN 

4.1. Vê van bang 

Ng.thi dii tuyên nghiên c1ru sinh phài thóa man các diêu kin sau day ye van bang: 

- Co bang thc si ngành phU hp vi ngành dang k dir tuyn. 

- Hoac có bang tt nghip dii h9c ngành phü hcip vài nganh dang k dir tuyên Va 

xp 1oui t& nghip hing "GiOi" trâ len. 

(Danh myc ngành phIi hcip du'çic xét tuyn dô'i vó'i tl'rng ngành dào tgo trinh d 

tiê'n st tçii Trithng di kern thông báo nay) 

4.2. Vê dê clrong nghiên cu'u 

a) Trinh bay rO rang v dê tài ho.c linh vçrc nghien cru, ye i do hra ch9n dê tài 

hoc linh vi.1c nghiên ciru, rnic tiêu và mong muon d.t duçic. 

b) Kê hoach thijc hin trong tirng thai k3' cüa thi gian dào tio. 

c) Kinh nghirn, kiên thirc, sir hiêu biêt cüng nhu sir chutn bj cña thI sinli v dê tài 

ho.c linh virc nghiên ciru. 

d) Dë xuât nguñ huâng dn (NHD) trên co si có sr dng thun bang van bàn cüa 

nguOi duçc d xut. 

(Danh rni.ic hu'óng nghiên thu và Danh sách các nhà khoa hQc hithng dn 

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

4.3. Vé cong trInh khoa hçc cong ho 

Ngui dir tuyn nghiên cUu sinh là tác giá 01 bài báo hoac báo cáo lien quan den 

linh vuc dr djnh nghiên cüu dang trên ttp chI khoa h9c hoac k' yu hi nghj, hi thão 
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khoa hQc chuyên ngành cO phãn bin trong thñ han  03 näm (36 thang) tInh dn ngày 

däng k dir tuyn. 

4.4. V thu giói thiu 

NgiRi dij tuyn nghiên ciru sinh phãi có thu giâi thiu cüa It nht 01 nhà khoa h9c 

có chtrc danh giáo six, phó giáo six hoac Co hçc vj tin si khoa h9c, tin si d tham gia 

hott dng chuyên mon vó'i ngui dur tuyn và am hiu Iinh vujc ma ngui dur tuyn dur 

djnh nghiên c1ru. 

Lu'u 5: Thu giài thiu phãi có dãnh giá phm chit nghê nghip, nang 1uxc chuyên 

mon và khá näng thurc hin nghiên cU'u cüa ngui di.r tuyn. 

4.5. V trInh 1 ngoi ngu' 

NgixOi dur tuyn nghiên ciru sinh là cong dan Vit Nam phãi có mt trong các van 

bang, chirng chi sau day: 

a) Bang tot nghip trinh d dai  h9c trâ len do rnt Co s dào tao  nijâc ngoài, phân 

hiu cña co' s dào tao nuthc ngoài a Vit Nam hoc Co s dào tao  cüa Vit Nam cap cho 

nguäi h9c toàn thai gian bang tiêng nuâc ngoài; 

b) Bang tOt nghip dai  h9c ngành ngôn ngü' tiêng nuâc ngoài do các co' s dào tao 

cüa Vit Narn cap; 

c) Mt trong các van bang hoac chi'mg chi ting Anh dat  trInh d thong throng Bc 

4 tth len theo Khung nang 1irc ngoai ngU 6 bc dung cho Vit Nam hotc các chumg chi 

tucmg throng khác do B Giáo duic và Dao tao cong b& con hiu 1%rc tInh dn ngày dang 

k' dir tuyn. 

Ngtthi dir tuyn là cong dan nusOc ngoài nu dang k theo h9c chrnmg trInh dào tao 

trinh d tiên si bang ting Vit phãi có chirng chi ting Vit ti thiu tur Bc 4 tth len theo 

Khung näng 1urc tiêng Vit dàng cho ngu'O'i ni.rac ngoài và phái dáp ü'ng yêu cu v ngoi 

ngü thir hai do Tru'O'ng quyêt dnh, trlr tru'O'ng hcip là ngu'i bàn ngQ' cüa ngOn ngU duc 

sü' diing trong chuong trinh dào tao  trmnh d tin si. 

4.6. V kinh nghim quãn 1 và thâm niên cong tác 

Không yêu cu nguai dur tuyn nghiên cru sinh v kinh nghim quãn l và thâm 

nién cOng tác. 

5. HO SO' DV TUYEN 

01 b h so' dur tuyn gm có: 
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- Phiu dàng k dir tuyn (theo mu quy djnh); 

- So yêu 1 ljch Co XáC nhân trong thai han  6 tháng cüa co quan quán 1 nhân sir 

hoc cUa xäJphumg/thj trn noi cu trü (di vOi ngu6i chua cO vic lam). So yu l ljch 

phãi dan ãnh cUa ngui dang k d tuyn và dOng du giáp lai; 

- L lch khoa hoc (theo rnu); 

- Cong van ctr di dir tuyn cUa co quan quán 1 trirc tip theo quy djnh hin hành v 

vic dào tto và bôi dung cong chirc, viên chirc, trong dO cam kt tao  mi diu kin d 

ngithi dir tuyn th?c hin các yêu cAu v thñ gian va hinh thrc dào tao  (nu ngui dr 

tuyn là cong chic, viên chic); 

- Bàn sao có cong chUng van bang, bang dim dai  hQc; bang, bang dim thac si 

kern theo bàn chInh d di chiu ((trong tnr6ng hçip np h so trijc tip); 

- cu'cing nghiên ctru (theo mu) (08 bàn); 

- Thu giri thiu; 

- Bàn sao cO cong ching van bang, chrng chi xác nhn trInh d ngoai ngü; 

- Bàn sao chp bia, miic 1iic tap  chI và toàn van 01 bài báo hoc báo cáo lien quan 

dn linh vrc dir djnh nghien cru dàng trén tap  chI khoa h9c hoc k yêu hi nghj, hOi 

tháo khoa h9c chuyên ngành cO phân bin trong thai han  03 näm (36 tháng) tInh dn 

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

thu dé tài NCKI-I và biên ban nghim thu d tài NCKH các dip (nu co) (08 be); 

- Giây khám sure khOe cüa co si y t; 

- Bàn sao giy khai sinh (co cong chüng); 

- 02 (hai) ãnh chân dung mài chiip c 4x6 (ghi rO hç và ten và ngày thang näm sinh 

a mt sau); 02 phong bI dan tern ghi rO dja chi cUa nguñ nhan trên phong bi (d gt'ri gi.y 

triu tp nhp h9c trong truang hqp trüng tuyn). 

6. THO1 GIAN NHIN HO S, XET TUYEN VA L PHI 

- Thñ gian phát hành h so: tur 22/11/202 1 tai  Vin Dào tao  sau  dai  hQc - Tnrrng 

Dai h9c Hang hãi Vit Nam. 

- Thai gian tip nhn h so dir tuyn: t1r ngày 01/01/2022. 

- L phi dr tuyên theo Quy djnh v mirc thu 1 phi tuyn sinh cüa Truang Dcii hçc 

Hang hãi Vit Narn. 

- Dja dim nhn h so: Viên Dào tao  sau di hpc, P.203, Nhà A6, Khu hiu b, 
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Tnrng Di h9c Hang hãi Vit Nam. 

- Thi gian xét tuyn cii th se thrc thông báo trên trang Web cUa Trithng Dai  hQc 

Hang hãi Vit Nam và Vin Dào to sau di h9c. 

D bi& them chi tit, vui lông lien h v Dja chi: Vin Dào to sau di h9c, 

Tnr&ng Dai  h9c Hang hãi Vit Nam, s 484 - Ltch Tray - Lê Chân - Hãi Phông. if 

thoi: 02253735879; E-mail: sdh@vimaru.edu.vn  hoc http://www.vimaru.ed . n/ và 

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

Noi nhmn: 
-Nhiitrên; 
- B GD&DT (d báo cáo); 
- Bô GTVT (d báo cáo); 
- Lixu: VT, V.DTSDH. 
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