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TRrtof{c EH HANc uAr vrpr NAM

sarlf*$IB-EHHH\a{

A /

THONG BAO
TUvEN sINH DAo r4o rniNu De rrEN si NArvr zozo

Kfnh g*i

' 
Cen cri Th6ng tu si5 08/2017/TT-BGDDT ngdy 04 thdng 4 ndm 2017 oiua

BQ trucmg B0 Gi6o dgc vir Dio tao vd Ban henh Quy chti tuy6n sinh vd ddo t4o
t  - n . . 4Innn oo uen sl

Cdn cri Quytit dinh sd 1713A/QD-DHHII\rN ngdy 25 thing 9 ndm 2017
cria HiQu Trucrng Truong D4i hgc Hang hii Viet Nam vd vi6c ban hdnh Quy chti
,  A  .  r  \  r \tuy6n sinh vd ddo tpo trinh elQ ti6n si tpi Trudrng;

Truong Dpi hgc Hang hni Vipt Nam th6ng b6o k6 hopch tuy6n sinh dio tao
trinh i10 ti6n si trong ndm2020, nQi dung nhu sau:

1. THOI GIAN VA HINH TIITIC TUYNN SIIIH
- Thoi giirn tuy6n sinh: tu thdng 01 di5n thang 12 ndm 2020 (tuydn sinh nhi6u lAn

trong nAm). _r
- Phucrng thr?c tuy6n'sffi: Xdt tuy6n, bao gdm tlanh gi6 hd so dg tuyOn vd d€ cucng

ngpi€n cfu.

2.IriNH TrnIC VA THOr GIAN DAO TAO

- Hinh thrbc ildo tgo: Gi6o dpc chinh quy.

- Thdi gian ildo tgo: Thoi gian tlio t4o ninh dp tiiSn si li 4 nam tap tiling. Trong d6,
nghi€n criu sinh phii danh it nh6t 12 thang theo hgc tflp trung liOn tpc t4i Truong trong
giai doqn 24 thangclAu, k6 tir kfii c6 quy6t dinh cdng nhan nghiOn cr?u sinh.

3. NGAI\H, CHIIYEN NGAIIH DAO TAO

B0 cLAo rHONG vAN TAr cQNG HoA xA ugr cHU NGHIA vrET NAM
r" DOc l6p - TW do - Henh phlic

Hdi Phdng, ngdy lhhdng .ll. ndm 2019

TT Ngirnh/Chuy0n nginh dio t4o Me s6 Dq ki6n chi
ti6u

I KV thufft co khi tl6ne luc. s6m cic chuvOn nsinh: 9520rL6 08
1 .1 - Khai thdc. bdo tri tdu thuv 04
1.2 -. Mav vd thi€t bi tdu thtn 02
1.3 - Ki thuQt tdu thtty 02

) T6 chrri'c vi Quin tf vfn tii 9840103 04



TT Ngirnh/Chuy6n nginh tliro {gro Mn s6 Dg kitin chi
ti6u

3 Khoa hgc hing hii 982[0106 04

4 Ki thu$t tliGu khi6n vi Tq tlQng h6a 9s202L6 03

f, Kf thuft xAy dgng c6ng trinh thfry 9580202 03

TOng cQng: 22

4. DTEU KIFN DTI TTIITEN

4.1. VA vin bing

Nguoi dg tuy6n nghidn cr?u sinh phii th6a mdn c6c tti6u kiEn sau ddy vd vdn bAng:
7- C6 bdng thpc si ngdnh phn hqp voi nganh ddng lqy dg tuy€n.

- Hoic c6 bAng t6t ngtrigp d4i hgc ngdnh phir hqp vdi ngantr itAng ky dy tuy6n vd
xtip lo4i t6t nghiQp hqng'igi6i" trd l6n.

@anh mqc ngdnh phil hqp duqc xdt tuydn aih vA dmg ngdnh ddo tqo trinh d0 ttdn
sT tqi Trudng di kim th6ng Pdo nay)

4.2.Ve tlii cuong nghiGn crfru

a) Trinh bdy rO rang vA ee tai hoic linh v.uc nghiOn cr?u, vd $ do lga cho.n AC Ai
hoac linh v.uc nghiOn cfu, mpc ti€u vd mong mu6n d4t duo. c.

b) K6 ho4ch thUc hign tong ttmg thoi k! cria thoi gian dio tpo. ,,
c) Kinh nghiQm, ki6n thr?c, sU hi6u bitit cung nhu sF chudn bi cria thi sinh ve OC tai

ho4c linh v.uc nghiOn criu.

O D€ xu6t ggudi huong O6n G.lttO) t€n co s& c6 sg d6ng thudn bing van ban cria
- xnguoi tlugc cl€ xudt.

(Danh mrlc hudng nghiOn cruvd Danh sdch cdc nhd khoa h7c hubng ddn
NCS cua cdc ngdnhvd chuyAn ngdnh di kim thdng bdo nay)

43. Vd cdng trinh khoa hgc cdng b5

Nguoi dg tuy6n nghiOn criu sinh ldtdc gie 01 bdi b6o hoic b6o c6o li6n quan d6n
linh v.uc dU clinh nghiOn cr?u ddng ft6n t4p chi khoa hgc hoflc ky yOu hQi nghi, hQi th6o
khoa hgc chuy0n nganh c6 phan biQn trong thoi han 03 ndm (36 th6ng) tinh tl€n ngdy
tf6ng ky dg tuy6n.

4.4. VA thu gioi thiQu i,

Nguoi dp tuy6n nghi€n cuu sinh phii c6 ttru giqi thigu cria it nfr6t.Ot nhd ktroa hgc
c6 chr?c danh gi6o su, ph6 gi6o su hoflc c6 hqc vi tiiSn si ltroa hgc, ti6n si dd tham gia
ho4t dQng chuy€n mdn voi nguoi dg tuy6n vd am hi€u linh v.uc md nguoi dy tuy€n dg
ctinh nghiEn cr?u.

Ltru !,: Thu gioi thiQu phii c6 danh gi6 phAm ch6t nghA nghiQp, ndng ltlc chuy€n
' m6n vd kh6 ndng thgc hiQn nghi€n criu cria ngudi dg tuy6n.

4.5. fe ftinh d0 ngogi ngic



/

/ , "
. Nguoi dg tuy€n nghi€n cuu sinh ld c6ng dan Viet Nam phii c6 mQt trong c6c vin

bdng, chrlmg chi sau d6y: qr

a) Bang tOt nghigp d4i hgc hoac bdng th4c si do co s0 ddo tpo nudc ngodi c6p cho
ngucri hgc toan thdi gian d nudc ngodi md ng6n ngii sri dung trong qu6 trinh hgc tap li
ti6ng Anh hopc ti6ng nu6c ngodi kh6c;

b) Bang tOt nghiQp etai hqc c6c ngdnh ng6n ngt nudc ngodi do c6c co sd ddo t4o
cria ViQt Nam cdp;

c) Chtrng chi titing Anh TOEFL iBT tu 45 trd l6n hoflc Chimg chi IELTS
(Academic Test) tu'5.0 tr& 16n do mQt t6 chr?c kh6o thi dugc qu5c tti vd Vi-6t Nam c6ng

Anhan cdp trong thoi han 02 ndm Qa thing) tinh tl6n ngdy <tdng ky dU tuy6n;

d) Ngudi dg tuy6n ct6p img quy dinh tai di6m a k*roan ndy khi ngdn ngfi sri dgng
trong thdi gian hq,r tflp kh6ng ph6i ld titing Anh; ho{c c16p tmg quy dinh tai ttiOm b khoan
ndy khi c6 b6ng t6t nghi$p d4i hqc nganh ngdn ngt qrdc ngod,i khdng phii ld tiiSng Anh;
hoflc c6 ciic chimg chi ti6ng nu6c ngoii khric ti6ng Anh d trinh d0 tuong tlucrng
(Cambridge examination: CAE 45-591 PET Pass with Distinction; CIEP/Alliance
frangaise diplomas: TCF B2IDELF B2l Dipl6me de Langue; Goethe -Institut: Goethe-
ZertifrkatB2l Zeftifkat Deutsch fiir den Beruf : TestDaF: TDN3-TDN4: Chinese
Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK): HSK level 6; Japanese Language Proficiency Test: N2;
TPKI4 - Tecr ro pyccKoMy f,3brrq KaK unocrpanHoMy: TPKH-2) theo quy dinh tai di€rn
c khoan ndy do mQt t6 chric kh6o thi ttugc quiSc ti5 vi ViQt Nam c6ng nhan cap trong thdi
han 02 ndm (24 thang) tinh d6n ngiy ttdng ky dU tuy€n thi phii c6 khA ndng giao d6p
duqc b5ng ti6ng Anh trong chuyOn mdn (c6 ttr0 Oien c14t nhfrng v6n Oe thuQc linh vgc
chuy€n m6n cho nguoi khrlc hi6u bang ti6ng Anh vd hi6u dugc nguoi kn6c ffinh,' 
nhtng v6n OA chuy6n mdn bdng ti6ng Anh).

Nguoi dg tuy€n ld cdng ddn nudc ngodi phii c6 trinh dO ti6ng ViQt tOi ttri6u t!$.a
4 tr& l6n theo KhungnAng fuc ti6ng ViQt dnng cho nguoi nudc ngodi.

4.6. yA kinh nghiQm quin tyvd thdm nihn cdng tde

Khdng ydu cAu nguoi dg tuy0n nghi€n cftu sinh vC tintr nghiQm quin ly
ni€n cdng t6c.

s. Ho so DrI rurEN
0l b0 hd so dg tuy6n gdm c6:
- Phitiu dAng ky dg tuy6n (theo m6u quy dintr);

^ ^- So y6u ly lich c6 xric nh{n trong thoi han 6 thang cfia co quan-quin ly nhdn sg
hopc cria xdlphuong/thi tr..in ncri cu trf (ddi voi nguoi chua c6 viQc lim). So ytiu ly lich
phii drln 6nh cria ngudi itAng ky fu tuyOn vd d6ng d6u gi6p lai;

- Ly lich khoa hgc (theo m6u); "

- Cdng vdn cr? di dU tuyOn cta co quan quan ly tr.uc titip theo quy dinh hiQn hanh v€
! \  r  ) . '  rviQc ctdo t4o vi bdi du0ng c6ng chr?c, vi6n chric, trong d6 cam k€t t4o moi di€u kiQn dO

nguoi $g tuy6n thgc hiQn c6c y6u cAu vC thoi gian vd hinh thrlc ddo t4o (n6u ngucri dp
tuy€n ld c6ng chric, viOn chfc);

- Ban sao c6 cdng chimg ven bang, bang eli6m dAi hgc; b6ttg, bang tti6m th4c sT



kdm theo ban chinh A6 AOi chi6u ((trong *Tg hqp nqp hii so tr.uc tiiSp); ;'

- Dii cucrng nghi€n criu (theo mdu) (08 ban);

- Thu gicri thiQu;

- Ban sao c6 c6ng chimg vdn biog, chimg chi x6c nhan trinh dQ ngo4i ngt;

- Ban sao chgp bia, muc lpc t4p chi vd todn v6n 01 bei b6o ho4c birc c6o li6n quan

drin linh Wc du Ainh nehien cuu dang f€n 14p chi khoa hsc ho4c lqy yeu.n6t ngli' 
fpi

thio khoa hqc chuy€n igaoh c6 phan biQn tong thoi h4n 03 ndm (36 th6ng) tinh dcn

ngdy rtdng ky du dyg";a;y., dinh giao nhigm vu NCKH, Quyiit.ointr H6i d6ne nghiQm

,ri" aa rar NCKI{,rj bicn u* nghip- thu dii tai NCKH cdc cdp (ni5u c6) (08 b0);

- GiAy khAm sric kh6e cira co so Y t6;

- Ban sao gi6y khai sinh (c6 c6ng chimg);

- 02 (hai) 6nh chan dung mcri chgp co ax6 (ghi r6h9 vir t6n vd ngdy,llgr"ry 
:l*

d mat sau); oz phong bi d6n tem ghi 16 dia c$ cua nguoi nhan tr6n phong bi (de gul $ay

triQu tfrp nhap hqc trong truoxg hqp trung tuy0n)'

6. TH0I GIAN NHAN Ho So, )(ET TUYEN VA LE PHi

- Thdi gian ph6t hanh h6 so: tir 0lll2l20lg tai ViQn Diro t4o sau d4i hQc - Trudng

D4i hgc Hang hAi Viet Nam.

- Thdi gian ti6p nhan h6 so dg tuyen: tu ngdy 0110112020.

. LQ phi: 60.000 d6ngi 1 h6 so; X6t tuy6n: 250.000 d6ng/1 h6 so.

- Eia tti$m nhan hd so: ViQn Ddo t4o sau ct4i hqc, P'203, Nha 46, Khu hiQu bQ'

Trudng Dai hqc Hang hai Viet Nam.

Thdi Igian x6t tuyen cu th6 s6 dugc th6ng b6o tren trang web cia Truong D4i hgc
-  I  t lwl  Slqr 

Avr rvJ v"

Hang hai Viet Nam vd Vi-en Ddo tpo sau dai hqc'

pC UiCt rh€m chi ti6t, vui ldng li€n hQ ve Bia chi: ViQn Ddo t4o sau" d4i hqc,

Trudrng D4i hgc Hang hai viet Nam, so 484 - L4ch Tray - LC Chan - Hai Phdng' DiQn

thopi: OZZStllSg1g;i-mail: sdh@vimaru.edu.vn hoflc http://www.vimaru'edu'vni

http : //sdh.vim a ru. e du.vn!,u-

Noi nhQn:
- Nhu tr6n;
- BO GD&DT (d6 b6o c6o);
- B0 GTVT (d€ b6o c6o);
-  Luu:VT, ViQn DTSDH."

CING

PG$.T$.9,{*,ff.n



PHU HOP EIIOC XET TUYNN
ANH n,q.b TAo rnhvn Do rIEx si

(Kdm theo -DHHHVN vA viQc ttry"An sinh ddo tqo trinh d0 ti€n sT
ndm 2020, 9 cila HiQu trudng TrudngDgi hpc Hdng hdi Viet Nam)

Cdn cri Th6ng tu sd 0812017/TT-BGDET ngdy 04 thang 4 ndm 2017 ctra BQ
truolg B0 Gi6o dpc vd Ddo t4o vO viQc ban hanh "Quy ch6 tuy6n sinh vd ddo t4o trinh
d0 ti€n sI';

Can cri vdo Th6ng tu s6 2512017/TT-BGDDT ngdy l0 th6ng 10 nim 20fi crta
B0 truong B0 Girio dpc vd Ddo tpo ban hinh Danh mpc girio dpc, ddo tpo c6p IV trinh
etQ thpc si tiOn si, c6 hiQu lyc kC tt 25 thing 11 n[m 2017;

, Cen cri Quytit dinh sO 17I3{QD-DHHH\rN.ngey 25 thdng 9 ndm V!017 cir-
Hi$u trunng Trudrng Dpi hgc Hdng hei Viet Nam vO viQc ban hdnh "Quy ch6 tuy6n
sinh vd ddo tao trinh dQ tiOn sI',

Truong D4i hgc S*g. hai Viet Nam ban hanh Danh mpc ngdnh/chuy6n ngdnh
phu hqp dugc xdt tuy0n d6i vdi ttng nganh dio t4o trinh d0 ti6n si ndm 2020 t4i
Trucrng D4i hgc Hdng hai ViQt Nam nhu sau:

STT DANH MVC NGAI\H DAO
TAO TNiXII DO TIEN Si

DANH MUC NGANIVCHUYEN NGANH
PHU HOP DI'OC XET TUYEN

I
TO CHUC VA QUAN LY

VAN TAI: MA 36: 984OIO3

t

1.1. Khai thdc vffn tii
1.1.1. Td chric vi q'uin ly v4n tii-
1.1.2. Kinh tti biCn-
1.1.3. Kinh d v4n t6i th,iy-
1.2. Quin tri - Quin lf
1.4.1. Quan l)t kinh te
1.3. Cic nginh/chuy6n nginh Kin'h. doanh

vir quin.lf, Dich vg v$n tii khic (xem
x6t cu th6)

2 KHOA_.HO..C r{ANG HAr;
MA SO: 9840106

2.1. Khai thic v$n tii
2.1.1. Khoa hqc hing hii *
2.1.1.1. Quan ly Hdng hi i  .
2.I.1.2. Bio tlim an tod,n Hang hii'.
2.1.1.3. Di6u khiOn tdu biiin-
2.1.1.4. . KY thu{t hdng hii.
3.1.1. T6 chric vd quAn ly van tni
2.2. Kf thu$t diQno iliQn tfr vir vi6n thdng
2.2.1. KI thu0t iliOn
2.2.2. KI thuOt eliOn tt
2.2.3. KI thuflt ruda- ddn duong
2.2.4. K! thuflt vi6n th6ng
2.2.5. K! thuat m6y tfnh
2.2.6. Kl thudt ctiOu khiOn vd tg dQng h6a
2.3. Ki thuft mdi trudng
2.4. vAt ry ki thu$t
2.5. Ki thu$t tric tlia - bnn d6
2.6. Luft qudc tG
2.7. Thi0n vin hoc
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STT 
DANH MỤC NGÀNH ĐÀO 

TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ  

DANH MỤC NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH 

PHÙ HỢP ĐƯỢC XÉT TUYỂN 

2.8. Cơ học chất lỏng 

2.9. Khoa học trái đất 

2.9.1. Bản đồ viễn thám và hệ thông tin địa lý 

2.9.2. Khí tượng và khí hậu học 

2.9.3. Thuỷ văn học 

2.9.4. Hải dương học 

2.10. Khoa học môi trường 

2.11. Các ngành/chuyên ngành Kỹ thuật, 

Dịch vụ vận tải khác (xem xét cụ thể) 

 

3 
KỸ THUẬT CƠ KHÍ ĐỘNG 

LỰC; MÃ SỐ: 9520116 

3.1. Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật 

3.1.1. Kỹ thuật cơ khí động lực: 

3.1.1.1. Khai thác, bảo trì tàu thủy* 

3.1.1.2. Máy và thiết bị tàu thủy* 

3.1.1.3. Máy khai thác* 

3.1.1.4. Máy tàu thủy* 

3.1.2. Kỹ thuật tàu thủy: 

3.1.2.1. Kỹ thuật tàu thủy* 

3.1.2.2. Thiết kế tàu và công trình ngoài khơi 

(tên cũ là chuyên ngành Thiết kế thân 

tàu thủy)*; 

3.1.2.3. Đóng tàu và công trình ngoài khơi 

(tên cũ là chuyên ngành Đóng tàu 

thủy)*. 

3.1.3. Cơ kỹ thuật 

3.1.4. Kỹ thuật cơ khí 

3.1.5. Kỹ thuật cơ điện tử 

3.1.6. Kỹ thuật nhiệt 

3.1.7. Kỹ thuật công nghiệp 

3.1.8. Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 

3.1.9. Kỹ thuật ô tô 

3.1.10. Kỹ thuật năng lượng 

3.2. Các ngành/chuyên ngành Kỹ thuật 

khác (xem xét cụ thể) 

4 

KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN 

VÀ TỰ ĐỘNG HÓA; MÃ 

SỐ: 9520216 

 

4.1. Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông 

4.1.1. Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa* 

4.1.2. Kỹ thuật điện 

4.1.3. Kỹ thuật điện tử 

4.1.4. Kỹ thuật rađa - dẫn đường 

4.1.5. Kỹ thuật viễn thông 

4.1.6. Kỹ thuật máy tính 

4.1.7. Công nghệ thông tin 

4.1.8. Điện tự động tàu thủy* 

4.1.9. Tự động hóa hệ thống điện* 

4.1.10.  Điện tự động công nghiệp* 

4.2. Kỹ thuật cơ khí 
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STT 
DANH MỤC NGÀNH ĐÀO 

TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ  

DANH MỤC NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH 

PHÙ HỢP ĐƯỢC XÉT TUYỂN 

4.2.1. Kỹ thuật cơ điện tử 

4.3. Các ngành/chuyên ngành Kỹ thuật 

khác (xem xét cụ thể). 

5 

KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

CÔNG TRÌNH THỦY; MÃ 

SỐ: 9580202 

5.1. Xây dựng 

5.1.1. Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ* 

5.1.2. Kỹ thuật công trình biển 

5.1.3. Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm 

5.1.4. Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

5.1.5. Kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệt 

5.1.6. Kỹ thuật xây dựng  

5.1.7. Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 

5.1.8. Địa kỹ thuật xây dựng 

5.2. Quản lý xây dựng 

5.3. Kiến trúc và xây dựng 

5.3.1. Kiến trúc và quy hoạch 

5.3.2. Kiến trúc 

5.4. Khoa học vật liệu 

5.5. Các ngành/chuyên ngành Xây dựng 

khác (xem xét cụ thể). 

Ghi chú: Các ngành/chuyên ngành ở trình độ thạc sĩ hoặc đại học đánh dấu * 

là các ngành/chuyên ngành đúng được xét tuyển. 

 

           Tổng số: 03 (ba) trang./. 



ANA{SdpI
HANrcrolA

/

MUC HUONG NCrrrNN CIIU VA
Ac NHa KHoA Hoc nu'6xc UAN NCS
c NGANn vntnuvtN NcANH

(Kdm 46/TB-EHHHW vi viQc tuydn sinh ddo tqo trinh d0 ti€n sT
l9 cila HiQu traang Trudng Dqi hpc Hdng hdi ViCt Nam)ndm 20

I. TITU CHUAN NGTIOI HITOT.IG DAN NGHIT'N CI'U SINH
Cdn cri Quy chti tuyOn sinh vd ddo t4o trinh dQ ti6n si ban hdnh kdm theo Quytit

rtinh sd 1713A/QD-EHHH\N ngity 25 th6ng 9 ndm 2017 ctraHiQu trucrng Truong D4i
hgc Hdng hai Viet \u*, rn6i nghidn cfu sinh c6 t6i da 02 ngudi hu6ng dhn vdi it nhAt
ph6i c6 mQt nguoi ld gi6ng viOn, nghidn criu v_i6n co htu cria co s0 ddo t?o, trong d6:

t. I{gudi hadng d\c lqp hoQc ngwdi ddn chinh cila I,{CS phdi ddp rbng cdc fiAu
chudn sau ddy:

- Ld cdng dfln Viqt N3- ho{c c6ng ddn nu6c ngodi c6 ph6m ch6t, d?o dric t6t; c6
sric kh6e theo y6u cdu ngh6 nghiQp;

- C6 chric danh gi6o.r,r, pttO gi6o su hoflc c6 bing ti6n sT khoa hgc, ti6n si c6
chuydn mdn phu hgp v6i eC tai lu4n 5n hoic linh vgc nghiOn criu cria nghidn criu sinh;
AOi vOi ng,roi chua iO .tto. danh gi6o su, ph6 gi6o su thi ph^6i c6 t6i thi6u 03 ndm (36

t\ring) ldir c6ng t6c nghi€n cuu kf,oa hqc ho{c gi6ng d4y kC ttr ruri c6 quyt5t clinh c6p
bang ti6n si;

- DA hoflc dang chritri c6c nhiQm vr,r khoa hgc vd cdng ngh$ c6p Trudng trO lOn;
Littirc gi6 chinh t6i ttri6u 0l bdi b6o hoflc cdng trinh khoa hgc ddng tr6n tpp chi

thuQc danh mpc cdc tqp chf cria co s0 dfi liQu ISI Thomson Reuters hoflc cita co so dfr

liQu Scopus - Elsevier (sau d6y ggi chung ld danh mr1c c6c,t1p chi ISI - Scolys) ho4c.ft

nn6t m6t chuong s6ch tham kh6o c6 -a sO chuAn qu6c t6 ISBN do c6c nhd xu6t bin

- nudc ngodi phrlt hdnh; hoic ld thc gi6 chinh cria t6i thi6u 02 b6o c5o ddng tr6n kj' yOu

h6i th6o qu6c t6 c6 phdn biQn, ho{c 02bdi b6o hodc cOng trinh khoa hoc il6ng.tr6n t?p

chi khoa hgc nudc ngodi c6 ph6n biQn thuOc linh vgc khoa hqc liOn quan dtin Oe tai

1u4n 6n cria nghi€n criu sinh;
- Truong hEi chua c6 chric danh gi6o su ho{c ph6 girlo su, ngodi viQc phii d6p

img quy rtinh nOu tr6n ph6i ld t6c gi6 chinh cria th€m 01 bdi b5o ho{c c6ng trinh khoa
, hoc d6ng tr€n t?p chi khoa hgc thuQc danh mpc c6c tqp chi ISI - Scopus;

- C6 ndng igc ngo4i ngir phuc vp nghiOn criu vd irao eOi khoa hqc qu6c ti5;
- PhAi ld gi6ng vi€n, nghiCn criu vi€n co hfru cira Trudng hoac ld nhd khoa hqc

ngudi nudc ngodLi, nhd khoa hqc ViQt Nam dang ldm viQc d nu6c ngodi c6 hgp tl6ng
gihngd4y, nghiOn ct?u khoa hqc vdi Truong.

2. Ngudi hadng ddn phu cua NCS phdi ddp *ng cdc fiAu chudn s,au ddy:
- Ld c6ng ddn ViQt N3- hoflc cdng ddn nudc ngodi c6 phdm ch6t, dpo duc tdt; co

sric kh6e theo yOu cAu ngh6 nghiQP;
- C6 chric danh g[o.r", pttO gi6o su hoflc c6 bing titin sI khoa hqc, ti6n si c6

chuy6n mdn phu hgp vdi eC tai lupn 6n ho{c linh vgc nghiOn cfu cria nghi0n criu sinh;
e6i vOi ngooi chua c6 chric danh gitio su, ph6 gi6o su thi ph^6i c6 t6i thi€u 03 nnm (36

, t\6ng) ldm c6ng t6c nghi€n criu khoa hgc hoflc gi6ng day k€ tir khi c6 quy€t dinh cdp
bdng ti€n si;

- DA ho{c ilang chri tri c6c nhiQm v9 khoa hgc vd c6ng nghQ c6p Truong trd l6n.
II. DANH rvlVc HTIONG NGHIf,N CUU VA NGTIOI HTIONG DAN
1. NGAnu: rt rnu4T co rui oqNG LI/c; tvtA so: 9s20rr6
1.1. Chay€n ngdnh: Khai thtic, brto fii tdu thtiy 

:
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Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu 
Các nhà khoa học có thể 

hướng dẫn NCS 

1. Tận dụng nhiệt khí xả, thiết kế chế tạo máy lạnh 

tàu thủy. 

2. Tận dụng nhiệt mặt trời cho thiết kế chế tạo máy 

lạnh tàu thủy. 

3. Tận dụng nhiệt động cơ Diesel tàu thủy 

4. Tính toán các quá trình công tác động cơ diesel 

tàu thủy bằng các phần mềm hiện đại. 

5. Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình phun nhiên 

liệu nhiều giai đoạn đến quá trình công tác của 

động cơ diesel tàu thủy. 

6. Nghiên cứu ảnh hưởng của tốc độ hành trình đến 

hiệu quả làm mát của két nước ngọt dạng tấm 

cho động cơ diesel chính tàu thủy. 

7. Chế tạo thử nghiệm thiết bị đo mô men xoắn hệ 

trục diesel tàu thủy. 

8. Thiết kế chế tạo thử nghiệm hệ thống điều khiển 

cấp nhiên liệu điện tử cho động cơ diesel tàu 

thủy sử dụng nhiên liệu sinh học. 

9. Cải tiến thiết bị cung cấp nhiên liệu cho động cơ 

diesel tàu thủy. 

GS.TS. Lương Công Nhớ 

PGS.TSKH. Đặng Văn Uy 

PGS.TS. Nguyễn Đại An 

PGS.TSKH. Đỗ Đức Lưu 

PGS.TS. Lê Văn Học 

PGS.TS. Nguyễn Hồng Phúc 

PGS.TS. Lê Văn Điểm 

PGS.TS. Phạm Hữu Tân 

PGS.TS. Nguyễn Huy Hào 

PGS.TS. Trần Hồng Hà 

PGS.TS. Trương Văn Đạo 

PGS.TS. Phạm Xuân Dương 

TS. Khiếu Hữu Triển 

TS. Ngô Ngọc Lân 

TS. Nguyễn Trí Minh 

TS. Đặng Văn Tuấn 

TS. Nguyễn Tuấn Anh 

 

1.2. Chuyên ngành: Máy và thiết bị tàu thủy 

Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu 
Các nhà khoa học có thể 

hướng dẫn NCS 

1. Các chế độ chuyển tiếp động cơ diesel tàu thủy. 

2. Nghiên cứu sử dụng hiệu quả năng lượng động 

cơ diesel tàu thủy. 

3. Nghiên cứu, đánh giá việc giảm thiểu ô nhiễm 

môi trường từ động cơ diesel tàu thủy. 

4. Thiết bị nâng hạ, thiết bị tàu thủy, dao động hệ 

trục tàu TT. 

5. Ảnh hưởng đặc tính nhiên liệu tới hệ thống cung 

cấp nhiên liệu của động cơ diesel tàu thủy. 

6. Nghiên cứu hoán cải hệ thống tăng áp động cơ 

diesel tàu thủy đang khai thác nhằm cải thiện chế 

độ công tác. 

GS.TS. Lê Viết Lượng 

PGS.TS. Đào Ngọc Biên 

PGS.TS. Lê Anh Tuấn 

PGS.TS. Nguyễn Mạnh 

Thường 

TS. Quản Trọng Hùng 

TS. Thẩm Bội Châu 

TS. Cao Đức Thiệp 

TS. Vũ Văn Duy 

TS. Hoàng Mạnh Cường 

 

2. NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG 

HÓA; MÃ SỐ: 9520216 

Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu 
Các nhà khoa học có thể hướng 

dẫn NCS 

1. Ứng dụng điều khiển thông minh trong truyền 

động điện công nghiệp (các loại động cơ điện). 
PGS.TS. Lưu Kim Thành 
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Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu 
Các nhà khoa học có thể hướng 

dẫn NCS 

2. Ứng dụng điều khiển thông minh trong điều 

khiển máy CNC và tay máy (cơ điện tử). 

3. Ứng dụng điều khiển thông minh trong điều 

khiển chuyển động tàu thủy. 

4. Ứng dụng điều khiển thông minh trong quá trình 

công nghiệp. 

5. Điều khiển tối ưu, thích nghi, mờ cho các đối 

tượng có tham số và nhiễu thay đổi (động cơ 

xoay chiều 3 pha, lò nhiệt, khớp mềm, robot, tàu 

thủy, tàu ngầm,...). 

6. Kỹ thuật thông tin, đo lường và cảm biến. 

7. Nâng cao chất lượng của các bộ biến tần. 

8. Nâng cao chất lượng điều khiển hệ thống cung 

cấp năng lượng điện tàu thủy. 

9. Nâng cao chất lượng điều khiển hệ thống năng 

lượng điện tái tạo. 

10. Nâng cao chất lượng điều khiển hệ động lực tàu 

thủy. 

11. Phát triển điều khiển và giám sát bằng mạng 

truyền thông công nghiệp (ứng dụng trong các 

nhà máy và trên tàu thủy). 

12. Nâng cao chất lượng điều khiển và giám sát từ 

xa. 

13. Ứng dụng điều khiển thông minh trong tự động 

hóa truyền tải điện. 

PGS.TS. Hoàng Xuân Bình 

PGS.TS. Trần Anh Dũng 

PGS.TS. Lê Quốc Vượng 

PGS.TS. Trần Xuân Việt 

PGS.TS. Trần Sinh Biên 

PGS.TS. Đào Minh Quân 

PGS.TS. Hoàng Đức Tuấn 

PGS.TS. Đinh Anh Tuấn 

PGS.TS. Phạm Kỳ Quang 

TS. Nguyễn Khắc Khiêm 

TS. Phạm Văn Phước 

TS. Đặng Hồng Hải 

TS. Phạm Tâm Thành 

TS. Vương Đức Phúc 

GS.TSKH. Thân Ngọc Hoàn 

PGS.TS. Phạm Ngọc Tiệp 

GS.TSKH. Nguyễn Phùng Quang 

PGS.TS. Bùi Quốc Khánh 

PGS.TS. Nguyễn Văn Liễn 

GS.TS. Nguyễn Doãn Phước 

PGS.TSKH. Trần Hoài Linh 

PGS.TS. Trần Trọng Minh 

GS.TS. Phạm Thị Ngọc Yến 

PGS.TS. Nguyễn Tiến Ban  

TS. Lưu Hoàng Minh 

TS. Phạm Tuấn Anh 

 

 

3. NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

THỦY; MÃ SỐ: 9580202 

Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu 
Các nhà khoa học có thể 

tham gia hướng dẫn NCS 

1. Nghiên cứu tính toán Động lực học công trình; 

2. Nghiên cứu ứng dụng mô hình Vật lý Thủy lực 

trong Công trình thủy; 

3. Nghiên cứu Bồi xói do sóng và dòng chảy; 

PGS.TS. Đào Văn Tuấn 
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Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu 
Các nhà khoa học có thể 

tham gia hướng dẫn NCS 

4. Nghiên cứu mô phỏng trong Công trình thủy bằng 

ANSYS. 

5. Nghiên cứu độ tin cậy khai thác của các công trình 

bến cảng 

6. Nghiên cứu độ tin cậy khai thác của các công trình 

bảo vệ cảng và bờ biển 

7. Nghiên cứu đánh giá rủi ro xây dựng các công 

trình thủy 

8. Phân tích và dự báo rủi ro tai nạn trong xây dựng 

các công trình bến cảng 

9. Phân tích và đánh giá nguồn dự trữ của công trình 

thủy 

10. Nghiên cứu diễn biến luồng lạch 

11. Thiết kế,quy hoạch tuyến vận tải thủy, công trình 

đường thủy 

12. Công nghệ nạo vét 

13. Nghiên cứu kết cấu mới, vật liệu mới, công nghệ 

thi công mới 

14. Nghiên cứu độ bền mỏi công trình biển, công trình 

giao thông 

15. Nghiên cứu xây dựng chương trình tính toán giải 

các bài toán đặc chủng 

16. Nghiên cứu xử lý nền đất yếu phục vụ xây dựng 

công trình 

PGS.TS. Phạm Văn Thứ 

PGS.TS. Nguyễn Văn 

Ngọc 

PGS.TS. Hà Xuân Chuẩn 

TS. Phạm Văn Trung 

TS. Nguyễn Thanh Sơn 

TS. Nguyễn Phan Anh 

TS. Trần Khánh Toàn 

TS. Trần Long Giang 

 

4. NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH: TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ VẬN TẢI; MÃ 

SỐ: 9840103 

Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu 
Các nhà khoa học có thể 

hướng dẫn NCS 

1. Xây dựng mô hình dự báo lượng Container qua 

các cảng biển Việt Nam 

2. Tối ưu hóa khai thác đội tàu vận tải dầu của Việt 

Nam 

3. Tối ưu hóa hệ thống công nghệ vận tải than cung 

ứng cho các nhà máy nhiệt điện của Việt Nam. 

4. Thiết lập hệ thống vận tải nội địa phục vụ cho 

các cảng khu vực Hải Phòng 

5. Lộ trình cam kêt về vận tải biển trong WTO và 

tác động của nó đến vận tải biển Việt Nam. 

6. Các giải pháp nhằm tham gia các công ước quốc 

tế về vận tải biển. 

7. Giải pháp phát triển các dịch vụ hàng container 

khu vực Hải Phòng. 

PGS.TS. Nguyễn Văn Sơn 

PGS.TS. Nguyễn Hồng Vân 

PGS.TS. Đặng Công Xưởng 

PGS.TS. Dương Văn Bạo 

PGS.TS. Vũ Trụ Phi 

PGS.TS. Đỗ Thị Mai Thơm 

TS. Nguyễn Hữu Hùng 

TS. Mai Khắc Thành 

TS. Lê Thanh Phương 

TS. Hoàng Chí Cương 
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8. Công tác quản lý tài chính trong doanh nghiệp 

vận tải biển. 

9. Tối ưu hóa hệ thống vận tải hàng xuất khẩu, nhập 

khẩu của Việt Nam. 

10. Nghiên cứu năng lực cạnh tranh của đội tàu vận 

tải biển. 

11. Nghiên cứu năng lực tài chính của đội tàu vận tải 

biển. 

12. Cơ cấu hóa doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam 

PGS.TS. Đan Đức Hiệp 

PGS.TS. Phạm Văn Cương 

GS.TS. Vương Toàn Thuyên 

PGS.TS. Nguyễn Thái Sơn 

TS. Vũ Thế Bình 

TS. Đặng Văn Hưng 

 

 

5. NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH: KHOA HỌC HÀNG HẢI; MÃ SỐ: 

9840106 

Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu 
Các nhà khoa học có thể 

hướng dẫn NCS 

1. Tự động hóa điều khiển tàu biển và sử dụng các 

phương pháp hiện đại trong điều khiển tàu biển. 

2. Mô hình hóa và mô phỏng quá trình làm việc và 

đánh giá hiệu quả tối ưu của hệ thống kỹ thuật 

hàng hải. 

3. Tính toán, đánh giá độ tin cậy của hệ thống kỹ 

thuật hàng hải. 

4. Tính toán hiệu quả làm việc tối ưu trong kênh 

thông tin của hệ thống vệ tinh hàng hải theo nhóm 

chỉ tiêu kỹ thuật an toàn hàng hải. 

5. Hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu, hệ thống 

DGPS, GMDSS, Hải đồ điện tử, hệ thống kỹ thuật 

hàng hải như: máy lái, máy đo sâu, radar,... 

6. Đánh giá, phân tích, dự báo thời tiết biển, khí 

tượng thủy văn hàng hải, hải dương học, động lực 

học biển,... 

7. Quản lý an toàn hàng hải, kiểm soát, điều phối 

giao thông hàng hải, mạng lưới hệ thống VTS,... 

8. An toàn vận chuyển hàng hóa bằng đường biển, 

xếp dỡ, ổn định tàu biển,... 

9. Quản lý đội tàu, quản lý khai thác vận chuyển 

hàng hóa,... 

10. Luật hàng hải, luật biển, các công ước quốc tế, tìm 

kiếm cứu nạn, sự cố hàng hải, tranh chấp, bảo 

hiểm hàng hải và bảo vệ môi trường biển 

11. Bảo đảm an toàn hàng hải, hệ thống phao tiêu, 

luồng lạch. 

12. Điều động tàu và quy tắc tránh va. 

13. Điều khiển tối ưu, thích nghi, mờ cho các đối 

tượng phi tuyến có tham số và nhiễu thay đổi 

(chuyển động tàu thủy, điều khiển hướng đi, khớp 

PGS.TS. Đinh Xuân Mạnh 

PGS.TS. Nguyễn Cảnh Sơn 

PGS.TS. Nguyễn Viết Thành 

PGS.TS. Phạm Kỳ Quang 

PGS.TS. Phạm Văn Thuần 

PGS.TS. Nguyễn Kim 

Phương 

PGS.TS. Nguyễn Công Vịnh 

PGS.TS. Lê Quốc Tiến 

PGS.TS. Nguyễn Minh Đức 

PGS.TS. Trần Văn Lượng 

PGS.TS. Lê Quốc Vượng 

PGS.TS. Trần Xuân Việt 

TS. Nguyễn Mạnh Cường 

TS. Nguyễn Thanh Sơn 

TS. Hà Nam Ninh 

TS. Phạm Viết Cường 

TS. Vũ Văn Duy 

TS. Phạm Văn Phước 

TS. Trần Khánh Toàn 
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Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu 
Các nhà khoa học có thể 

hướng dẫn NCS 

mềm, robot, tàu thủy, tàu ngầm,...) 

14. Xây dựng mô hình tối ưu đào tạo, huấn luyện 

thuyền viên. 

15. Nghiên cứu tối ưu hóa quỹ đạo chuyển động tàu 

thủy trên một số tuyến luồng hàng hải. 

16. Nghiên cứu ảnh hưởng của động lực học dòng 

chảy, gió, tổ hợp chân vịt-bánh lái, xâm thực bánh 

lái,... đến đặc tính điều khiển hướng và ổn định 

của tàu thủy. 

17. Nghiên cứu về an ninh hàng hải 

18. Nghiên cứu về tương tác thủy động học giữa tàu 

với tàu, tàu với luồng khi hành trình trong vùng 

nước hạn chế. 

TS. Trần Ngọc Tú 

TS. Nguyễn Trọng Đức 

TS. Nguyễn Trung Đức 

 

 

6. CHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT TÀU THỦY; MÃ SỐ: 9520116 

 

Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu 
Các nhà khoa học có thể 

hướng dẫn NCS 

1. Lý thuyết thiết kế: Nghiên cứu phát triển phương 

án và giải pháp thiết kế mới hiệu quả, thân thiện 

với môi trường. 

2. Thủy động lực học: Nghiên cứu lĩnh vực thủy 

động lực học tàu thủy và công trình nổi. 

3. Cơ học tàu thủy: Nghiên cứu bài toán tối ưu về 

sức bền, kết cấu tàu và công trình nổi. 

4. Công nghệ đóng tàu: Nghiên cứu về giải pháp 

công nghệ đóng tàu hiệu quả và thân thiện với 

môi trường. 

5. Tổ chức sản xuất: Nghiên cứu các mô hình quản 

lý nhà máy đóng tàu, quản lý sản xuất đóng tàu 

hiệu quả. 

6. Thiết bị tàu và thiết bị công nghệ đóng tàu: 

Nghiên cứu phát triển, cải tiến để khai thác hiệu 

quả các thiết bị tàu thủy và thiết bị công nghệ 

đóng tàu. 

PGS.TS. Phạm Tiến Tỉnh 

PGS.TS. Lê Hồng Bang 

PGS.TS. Đỗ Quang Khải 

TS. Lê Văn Hạnh 

TS. Đinh Khắc Minh 

TS. Trần Ngọc Tú 

TS. Lê Thanh Bình 

 

Tổng số: 06 (sáu) trang. 

Ghi chú: Trường Đại học Hàng hải Việt Nam có thể mời các nhà khoa học uy tín 

ngoài Trường thỏa mãn tiêu chuẩn, có ngành/ chuyên ngành phù hợp tham gia 

hướng dẫn nghiên cứu sinh./. 

 


