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THÔNG BAO
Tuyn sinh dào tio trInh d thtc si dçrt 1 nãm 2022

KInh gi'ri:

Can ct'c Quy chê' tuyê'n s!nh và dào tao trinh dç5 thcic si ban hành kern theo Thông tu'
so' 23/2021/TT-BGDDT ngOy 3 0/8/2021 cia B tncO'ng B Giáo dic và Dào tgo.
TRIJUNG BA! HQC HANG HA! VIT NAM THÔNG BAO
Ké hoich tuyên sinh dào tto trInh d thac si dçrt 1 näm 2022
I. THOI GIAN TUYEN SINH
TruO'ng Dti hçc Hang hãi Vit Nam t chirc tuyên sinh dcrt 1 nãm 2022 vào tháng
4/2022 phñ hp vi quy dnh cüa B Giáo diic và Dào tao.
II. DO! TUNG VA DIEU KIN DU TUYEN
2.1. ye van bng, ching chi
2.1.1. Ngithi dang k dir tuyn (iurng vien) dào tao trInh d thac si phâi dáp ü'ng mt
trong các yêu câu ye van bang, chrng chi sau:
- Da tt nghip dai hçc hoac d dñ diêu kin cong nhn tot nghip dai hçc (hoac trInh
d tulmg duang tr len) ngành phü hcp vOi ngành, chuyên ngành dang k dir tuyên; van
b.ng dai h9c do c s giáo diic nuâc ngoài cp phâi thirc hin thu tiic cong nhn theo quy
djnh hin hành;
(Quy dnh chi tiê't ye' Danh rnic cOc ngành phii hçip v&i các ngành/ chuyên ngành
tuyen sinh, các hQc phO'n b sung kié'n thi'cc di kern vO'i Thông báo nay và dtccic niêrn yê't tçii
Viên Dào tQo sau dai hoc trên Website http://www.vimaru.edu.vn).
- Co nang lirc tiêng Anh tr Bc 3 trâ len thco Khung näng 1irc ngoi ng 6 bc dung
cho Viêt Narn du'çic rninh chiirng bang mt trong các van bang, chirng chi sau:
+ Bang tOt nghip trinh d dai hpc trO' len nganh tiëng Anh; hoac bang tOt nghip
trInh d dai hQc trâ len ma chu'o'ng trinh duçic thirc hin chO yu bang ting Anh;
+ Bang t& nghip trinh d dai hQc trâ len do chjnh Trithng Dai h9c Hang hãi Vit
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Nam cp trong thai gian không qua 02 näm ma chun du ra cña chuo'ng trInh d dáp iimg
yeu cu ting Anh dtt trInh d Bc 3 tth len theo Khung näng hrc ngoai ngU 6 bc dung
cho Viêt Narn;
+ Mt trong các van bang hoc chiirng chi ting Anh dat trInh d tucmg ducing Bc 3
tr& len theo Khung nãng lirc ngoai ngU 6 bc dung cho Vit Nam hoac các chüng chi
tuang thrang khác do B Giáo diic Va Dào tao cong bô, cOn hiu 1irc tInh dn ngày dang k
dr tuyn.
2.1.2. TiJng viên chua dáp irng yeu cau v näng 1irc ting Anh nhi! a miic 2.1.1 phãi
dir thi dánh giá nang 1irc ting Anh bc 3 theo Khung nãng 1irc ngoai ngu 6 bc dung cho
Vit Nam.
2.2. V thãm niên cong tãc chuyên mon
Không yêu câu thâm niên cong tác chuyên mon k tilr sau khi tt nghip dai h9c.
2.3. Co dii sti'c khöe d hQc tp
2.4. Np ho so' day dii, thing thOi han theo quy djnh
III. PHUQNG THIYC TUYEN SINH
3.1. Phu'o'ng thtrc xét tuyén
- Nguang dam báo chit h.r'ng dau vào: Dirn trung bInh chung toàn khOa a trInh d
dai hoc dt t1 5,5 trâ len theo thang dim 10, dat tr 2 tth len theo thang dim 4 hoc tiir
dim C tr& len theo thang dim chTh
- Phuang thiirc xét tuyn ap diing cho các nganhlchuyên nganh dào tao trInh d thac
si vài chi tiêu tl.rGng trng nhu sau:
TT
1
1.1
1.2
2
21
2.2

3.1
3.2

Nganh/Chuyen nganh dao tao
Nganh K thut môi trumg,
Ma sO 8520320
-K9thuçltmôitru'o'ng
-Quán1jmôitrwiYng
Ngành K5 thut xay dirng,
MsO 8580201
- 1(9 thu?ut xây drng cong trinl, dan
ding và cong ng/Iip
-Quán1drándIutwvaxâydy'ng
Ngtnh K5 thut cci khi dng 1rc,
MãsO 8520116
- Quán k9 tliuâl
- Quán 1f ththt bj náng luYng

Du'kiên
chi tieu
20
10
10
25
10
15
50
10
10
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TT

Nganh/Chuyen nganh dao tao

3.3
3.4

-K9thu?lttàuthuy
- Quán l san xuát cong nghp
Nganh To chirc và Quân 1)' Vtfl tai,
Mäi so 8840103
- Quan lfl vmn tãi và Logistics
Ngành K52 thut diêu khiên và Tir dng
hOa, Ma so 8520216
- K9 thuIt diu khin và Tr d55ng /jóa
Ngành K5 thuât diën t, M so
8520203
- K9 thuçlt din tfr - viên thông
Nganh K thut xây drng cong trInh
thUy, M so 8580202
-1(9 thu(it xây 4ng cong trinh tlzüy
Ngành Khoa hçc Hang hâi,
a so 8840106
-Quánlj5hanghái
- Báo utâm an toàn hang Mi
Ngành Cong ngh thông tin,
Ma so 8480201
-Congng/itIiOngtin
Tong cong

4.1

5.1
6
6.1

7.1
8
8.1
8.2

9.1

Dir kiên
chi tieu
10
20
30
30

30
15
15
10
10
40
30
10
20
20
240

- Xét tuyn dixa trên các tiêu chI theo thir tir i.ru tiên giàm dan nhu sau:
1. Mirc d phü hp cUa ngành/chuyên nganh tot nghip di h9c vi ngànhlchuyên
nganh dang k xét tuyn can cr vào danh mic ngành phü hp dInh kern Thông báo nay;
2. Thuc dôi tugng uu tiên tti miic 5.1 cUa Thông báo nay.
3. Htng tM nghip di h9c duçrc th hin trên van bang t& nghip;
4. Nang 1irc ting Anh theo Khung nãng 1irc ngoi ngt 6 bc dung cho Via Narn;
5. Dirn trung bInh chung toàn khóa trInh d dçti hçc (theo thang dirn 10) duçic
th hin tti bang dirn tt nghip dti hpc.
Trrnmg hcip cO nhiêu thI sinh cüng dirn trung binh chung toàn khOa nêu trên thI
xét them các tiêu chI theo thir tij uu tiên giârn dan sau day:
a) Thj sinh là nCr uu tiên theo quy djnh tti Khoân 4, Diu 16 Nghj djnh s
48/2009/ND-CP ngày 19/5/2009 v các bin pháp dam báo binh dâng gió'i;
b) Dim 1un van tt nghip (d an t& nghip) hoc dim trung bInh chung các hc
phan tht nghip.
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3.2. Phm:rng thü'c thi tuyn
- Phirnng thi'rc thi tuyn áp diing cho ngành Quãn I kinh tê trinh d thac si vó'i chi
tiêu cii th nhis sau:
TT

Ngãnh/Chuyên ngãnh dão tao

Mon thi

1
1.1
1.2

Nganh Quãn 1 kinh té, Ma so 8310110
- Qudn 1j kinh tt
- Quãn lj tài chinh
Tong cong:

Dánh giá nãng litc
Dánh giá nàng 1yc

Du kiên
chi tieu
90
30
120

- Mon Dánh giá nang hrc bao gm hai phn: Toán cao cp Va kinh th h9c.
IV. HiNH TH1C VA THI GIAN DAO TAO
ThI sinh CO th lija chQn mt trong ba hinh thirc và thi gian dào tao sau day:
- Hinh thrc chInh quy, dào tao không tp trung: 2 näm (24 tháng);
- HInh thüc chInh quy, dào tao t.p trung: 1,5 näm (18 thang);
- HInh thic vira lam vra h9c: 2,5 näm (30 thang).
V. DO! TIJNG VA CH!NH SACH Ut TIEN
5.1. Dôi ttrqng tm tiên
a. Thuang binh, bnh binh, ngu?i cO the chrng nhn &rçYc hithng chinh sãch nhix
thiing binh;
b. Con lit Si;
c. Anh hung 1irc h.rcing vii trang, anh hung lao dng, ngithi có cong vâi cách mng;
d. Ngi.thi dan tc thiu s i nhüng viing có diu kin kinh tê xa hi dic bit khO
khan;
e. Con

nhân chtt dc da cam;

f. Ngixi có th?i gian cong tác lien ti1c tir 2 nàm tth len (tInh dn ngày np h sci dir
thi) tai các xa thuc viing CO diu kin kinh t dtc bit khO khän các dja phucmg thuc
min nüi, viing cao, viing sâu, hãi dào theo quy djnh cUa Chinh phU. Cãc di tLrçYng uu
tiên nay phãi có quyt djnh tip nhn cong tác hoc bit phái cong tác ciia cp cO thm
quyên.
5.2. ChInh sách tru tiên
a. D6i vài phirmg thirc xét tuyn, thi sinh thuc c16i tl.rçmg uu tin (bao gm cã
ngi.r?i thuc nhiu di tucmg iiu tiên) thrcic i.ru tiên xét tuyn theo thu tir uu tiên nhu tai
rnic 3.1 ciia Thông báo nay;
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b. Di vâi phuong thi.'rc thi tuyn, thI sinh thuc di tuclng uu tiên (bao gm cã
ngu?ii thuôc nhiu di tucYng iru tiên) dixçic cong mt dim (thang dim 10) cho mon thi
Dánh giá näng 1irc;
c. Ngui thuc nhiéu di tuçYng iru tiên chi duçc hirâng ch d uu tiên cña mt d&
tucYng.
VI. HO SO DII TUYEN
Ho so dãng k dir tuyn gm có:
- Phiu dang k dir tuyn (theo mu quy djnh, cho phép dang k 02 nguyen vçng);
- So yu 1 ljch có xác nhn trong thñ han 6 thang cña co' quan quãn 1 nhân sir hoac
cüa xälphu?mg/thj trn noi cu trü có dan ânh cüa ngu?Yi dàng k dir thi và dóng dâu giáp
lai;
- Quyët dnh hoc cong van cir di dir thi cüa co quan quân 1' nhân sij (nu có);
- Bàn sao có cong chirng van bang, bang dim tt nghip dai hpc;
- Bàn sao có cong chirng van bang, chiirng chi ting Anh th hin näng hrc tr Bc 3
trâ len theo Khung näng 1irc ngoai ngU 6 bc dung cho Vit Nam (nêu co);
- Giay t hcip pháp ye dôi tuçyng uu tiên (nêu cO);
- Giy khám sirc khoé cüa beth vin da khoa (không qua 06 thang);
- 03 (ba) ãnh chân dung mâi chiip c 3x4 (co ghi rO h và ten Va ngày tháng näm
sinh r mat sau).
Download mu hè so theo dirO'ng dan: http://sdh.vimaru.edu.vn/van-ban/ho-so-tuyensinh-dao-tao-trinh-do-thac-s i
VII. KINH PHI DAO TiO VA HQC PHI
Tt cà cac h9c viên cao h9c du phài np h9c phi, kinh phi dào tao theo quy djnh
hin hành cüa Nhà rnró'c và cüa Trung Dai hçc Hang hài Vit Narn.
VIII. THOI GIAN NHN HO so
- Phát hành h so: Tr 18/11/202 1 tai Vin Dào tao sau dai h9c, Trithng Dai hpc
Hang hãi Vit Nam;
- Tip nhn h so:
+T'j: 22/11/2021;
+ Dn: 20/02/2022 di vi cac iirng vien phãi b sung kin thtrc;
0 8/4/2022 dôi vi các rng viên khOng phài b sung kin thirc.
- Thiri gian th chirc hçc b sung kin thirc: D? kin ti'r 2 1/02/2022;
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- Thai gian to chrc On thi ting Anh, toán cao cp, kinh t hoc: Dir kin
tiir 19/3/202 1;
- ThOri gian thi mon Dánh giá näng 1rc (Toán cao cp + Kinh t h9c): D? kin vão
23/4/2022;
- Th?yi gian thi dánh giá näng lirc ting Anh bc 3 theo Khung nãng lrc ngoi ngU 6
bâc cüa Viêt Narn: Du kin vào 24/4/2022;
Thông tin cii th s duçic thông báo trên website cüa Tn.rOng Dai h9e Hang hãi Vit
Nam:

http://www.vimaru.edu.vn,

website Viên Dào tto sau dui hçc:

http://www.sdh.vimaru.edu.vn hoac ti bang tin cüa Vin Dào tto sau di h9c;
- Cong b kt qua tuyn sinh: Dr kin tr 02 - 06/5/2022;
- Nhp h9c và khai giâng: Dir kin ti 16 - 29/5/2022.
IX. LE PHI BANG KY DII THI
L phi dang k dir thi theo Quy djnh v miirc thu 1 phi tuyn sinh cUa Truting Dai
hçc Hang hãi Vit Nam.
X. LIEN HE BANG K DV THI
Dang k' dçr thi tai: Van phOng Vin Dào tao sau dai hçc, phOng 203, nhà A6, TruO'ng
Di h9c Hang hãi Vit Nam, s 484 - L.ch Tray - Lê Chân - Hãi PhOng. ThI sinh cO th
lien h ti.r van theo so diên thoai: 02253735879 hoc dia chi E-mail: sdh@vimaru.edu.vn.
KInh d nghj các ca quan, doanh nghip, tnrmg h9c, ban/nganh, t6 chrc xa hOi v
các cá nhân

Co

nhu cu dào to trinh d thac si phü hcp vâi thông báo trên xin lien vâi

Truông Di hQc Hang hâi Vit Narn d bit rO them thông tin./.

Noi nhmn:
-Nhtrtrén;
- Bô GD&DT (dê báo cáo);
- B GTVT (d báo cáo);
- Liru: VT Viên DTSBH.

