


CHUYÊN NGÀNH: KHAI THÁC MÁY TÀU BIỂN (D102) 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM 
Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018: 135 
Tổ hợp môn xét tuyển: A00 - Toán, Lý, Hóa    A01 - Toán, Lý, Anh    D01 - Toán, 
Văn, Anh    C01 - Toán, Văn, Lý. 
1. Mục tiêu đào tạo  

Chuyên ngành Khai thác máy tàu biển với lịch sử hơn 60 năm phát triển đào tào 
kỹ sư Khai thác Máy tàu biển với các kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu về cơ khí, 
kĩ thuật, tự động hóa và đặc biệt là các kiến thức trong khai thác, vận hành, sửa chữa 
hệ động lực và trang thiết bị tàu thủy, có đủ kĩ năng ngoại ngữ, tin học làm việc 
trong môi trường quốc tế. 
2. Chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất 

Chương trình đào tạo ngành Khai thác Máy tàu biển tuân theo tiêu chuẩn quốc tế 
của Tổ chức Hàng hải thế giới IMO về đào tạo và huấn luyện thuyền viên. Thời gian 
đào tạo được điều chỉnh để phù hợp hơn, còn 4 năm với tổng số 120 tín chỉ (trước 
đây 4.5 năm với 152 tín chỉ). 

Đội ngũ giảng viên là các giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ có nhiều năm kinh nghiệm công 
tác trên các đội tàu quốc tế, là các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực chuyên môn. 

Sinh viên được học tập tại các phòng học với trang bị hiện đại, các phòng thực 
hành chuyên ngành tiên tiến và đầy đủ, sát với thực tế, được thực tập tại tàu huấn 
luyện của trường và trên đội tàu các công ty đối tác. 
3. Chi phí học tập, cơ hội việc làm và khả năng thăng tiến trong công việc 

Hải Phòng là thành phố có vị trí thuận lợi về giao thông với đầy đủ đường bộ, 
đường sắt, đường thủy, đường hàng không, là trung tâm kinh tế lớn của cả nước, 
đặc biệt là trong lĩnh vực vận tải biển, nơi tập trung các công ty vận tải biển, các 
công ty quản lý và cung ứng xuất khẩu thuyền viên quốc tế cho các đội tàu hàng đầu 
thế giới với nhiều lựa chọn và cơ hội việc làm ngay sau khi tốt nghiệp. 

Sinh viên học tập tại trường có học phí và chi phí sinh hoạt ở mức thấp hơn so 
với nhiều trường ở Hà Nội. 

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực làm việc trên các con tàu hiện đại, đa 
quốc tịch với mức lương tuân theo tiêu chuẩn quốc tế và cơ hội thăng tiến nhanh 
về chức danh, thu nhập; làm kỹ sư vận hành, giám sát kỹ thuật, giám định các thiết 
bị máy móc, dây chuyền sản xuất trong các nhà máy, cảng biển, giàn khoan. Sinh 
viên có cơ hội có việc làm ngay khi học năm thứ 3, 4 và được cấp học bổng của công 
ty vận tải biển có uy tín của Nhật Bản, Na Uy. 

Thông tin chi tiết, kính mời thí sinh, các bậc phụ huynh liên hệ: Khoa Máy tàu 
biển, Nhà A3, Đại học Hàng Hải Việt Nam, 484 Lạch Tray, Hải Phòng, ĐT: 
0225.3829.244. Email: khoamaytaubien@vimaru.edu.vn 
Hoặc Website tuyển sinh: http://mtb.vimaru.edu.vn/Tuyen-sinh 
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Hệ đại học chính quy (4 năm) 

HOẠT ĐỘNG CỦA KỸ SƯ KHAI THÁC MÁY TÀU BIỂN TRÊN TÀU 

  
Huấn luyện và làm việc trên tàu Phòng điều khiển máy và thiết bị 

  
Không gian buồng máy tàu thủy 

  

Tiệc liên hoan trên tàu 
Sinh viên thực tập trên tàu nước ngoài 

chào cờ nhân dịp Quốc khánh 
  

 


