
 
 

 

CHUYÊN NGÀNH MÁY TÀU THỦY (D106) 
        Chỉ tiêu tuyển sinh: 90 

       Tổ hợp môn xét tuyển: Toán, Lý, Hóa - Toán, Lý, Anh - 

Toán,Văn, Anh - Toán, Văn, Lý. 
1. Mục tiêu đào tạo  

Chuyên ngành Máy tàu thủy bậc đại học là ngành học có bề dày truyền thống 

trên 50 năm (thành lập năm 1962) luôn gắn liền với sự phát triển kinh tế - xã hội 

của đất nước, đặc biệt là kinh tế biển.  

Chuyên ngành Máy tàu thủy đào tạo nên các kỹ sư có đủ năng lực về thiết kế kỹ 

thuật, thiết kế thi công, thiết kế quy trình lắp ráp và sửa chữa, kiểm định và giám 

định các trang thiết bị của hệ thống năng lượng tàu thủy, công trình nổi, cũng như 

các lĩnh vực cơ khí công nghiệp khác.     

  2.  Chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất 

Chương trình đào tạo được xây dựng có sự tham khảo thông tin từ các trường 

đại học hàng đầu trong nước, khu vực và quốc tế.  

Chương trình đào tạo được xây dựng, cập nhật liên tục và được giảng dạy bởi 

các giáo sư, tiến sỹ, các chuyên gia đầu ngành và các giảng viên có kinh nghiệm 

về chuyên môn. 

Trong quá trình học, sinh viên được thực hành tại trung tâm thực hành thí 

nghiệm với trang bị tiên tiến, hiện đại và được thực tập tại các cơ sở công nghiệp, 

đóng tàu. 

  3. Cơ hội việc làm và khả năng phát triển trong nghề nghiệp 

Sinh viên sau tốt nghiệp có thể công tác tại: Các công ty, nhà máy, cơ sở công 

nghiệp; Các nhà máy đóng, sửa chữa tàu, các nhà máy cơ khí; Các cơ quan quản 

lý trong lĩnh vực cơ khí, tàu thuyền; Các công ty khai thác tàu; Các cơ quan giám 

sát và kiểm tra, kiểm định kỹ thuật, các cơ quan đăng kiểm; Các viện nghiên cứu 

và thiết kế về cơ khí, đóng tàu; Các sở, phòng, ban khoa học công nghệ; Các cơ sở 

đào tạo đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và các trường nghề. 

Khả năng thăng tiến trong công việc: Sinh viên có khả năng nhận được việc 

làm trong quá trình học; Sinh viên có thể đi làm ngay sau khi tốt nghiệp; Khả 

năng gia tăng thu nhập và lương; Cơ hội tham dự và nhận học bổng từ các chương 

trình học tập, giao lưu quốc tế; Có cơ hội tiếp tục học tập nâng cao lên các 

bậc thạc sỹ và tiến sỹ. 
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Hoạt động ngoại khóa trên tàu Sinh viên trong Ngày tốt nghiệp 

Làm việc tại phòng thiết kế Triển khai thi công tại hiện trường 

Giám sát kỹ thuật trong thi công 

 

Quản lý dự án thi công 


