
 

 

 

 

THÔNG TIN 

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2022 

 

I. THỜI GIAN TUYỂN SINH 

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2022 vào tháng 10/2022. 

II. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH VÀ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO  

TT CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO 
PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH 

Thi tuyển/Xét tuyển 
Đánh giá năng 

lực tiếng Anh 

1 Quản lý kinh tế Thi tuyển (Môn: Đánh giá năng lực (Toán + KTH)) x 

2 Quản lý tài chính Thi tuyển (Môn: Đánh giá năng lực (Toán + KTH)) x 

3 Quản lý vận tải và Logistics Xét tuyển x 

4 Quản lý Hàng hải Xét tuyển x 

5 Kỹ thuật Môi trường Xét tuyển x 

6 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy Xét tuyển x 

7 
Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng 

và công nghiệp 
Xét tuyển x 

8 Quản lý dự án đầu tư và xây dựng Xét tuyển x 

9 Quản lý kỹ thuật Xét tuyển x 

10 Quản lý thiết bị năng lượng Xét tuyển x 

11 Kỹ thuật tàu thủy Xét tuyển x 

12 Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa Xét tuyển x 

13 Kỹ thuật điện tử - viễn thông Xét tuyển x 

14 Bảo đảm an toàn Hàng hải Xét tuyển x 

15 Công nghệ thông tin  Xét tuyển x 

16 Quản lý sản xuất công nghiệp Xét tuyển x 

17 Quản lý môi trường Xét tuyển x 

* Chú thích: “x” là áp dụng; Đối với các ứng viên thỏa mãn điều kiện tiếng Anh theo quy định thì được miễn          

Đánh giá năng lực tiếng Anh. 

III. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO 

- Hình thức chính quy đào tạo không tập trung 24 tháng hoặc hình thức chính quy đào tạo tập trung 18 tháng. 

- Hình thức vừa làm vừa học: 30 tháng. 

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 
Tải mẫu hồ sơ theo đường dẫn http://sdh.vimaru.edu.vn/van-ban/ho-so-tuyen-sinh-dao-tao-trinh-do-thac-si 

V. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ 

Trình tự Đợt 2 năm 2022 

Tiếp nhận hồ sơ 
Từ 08/6/2022 đến 20/8/2022 đối với các ứng viên phải bổ sung kiến thức; đến 

29/9/2022 đối với các ứng viên không phải bổ sung kiến thức. 

Bổ sung kiến thức và ôn thi Bổ sung kiến thức: từ 21/8/2022; Ôn thi: từ 10/9/2022 

Thi Tiếng Anh Ngày 15/10/2022 (Dự kiến) 

Thi môn Đánh giá năng lực Ngày 16/10/2022 (Dự kiến) 

Công bố kết quả tuyển sinh Từ 21/10 - 04/11/2022 (Dự kiến) 

Nhập học và khai giảng Từ 07 - 20/11/2022 (Dự kiến) 

         VI. LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 

         Đăng ký dự tuyển trực tiếp tại: Văn phòng Viện Đào tạo sau đại học, Phòng 203, Nhà A6, Trường 

Đại học Hàng hải Việt Nam, số 484 - Lạch Tray - Lê Chân - Hải Phòng. Liên hệ tư vấn: Điện thoại: 

0225.3.735.879; E-mail: sdh@vimaru.edu.vn; Facebook: https://www. facebook.com/sdh.vmu/ 

 Ứng viên có thể đăng ký dự tuyển trực tuyến theo đường dẫn: https://appsdh.vimaru.edu.vn hoặc 

quét mã QR Code. 

Thông tin chi tiết có trong Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của 

Viện Đào tạo sau đại học: http://sdh.vimaru.edu.vn 
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