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BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM 

 

THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm năm học 2021-2022 

STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến sĩ Thạc sĩ 
Đại học 

Chính quy Liên thông chính quy Văn bằng 2 chính quy 

I 
Điều kiện đăng ký 

tuyển sinh 

Theo thông tư số 

18/2021/TT-BGDĐT 

ngày 28/6/2021 Ban 

hành quy chế tuyển 

sinh và đào tạo trình 

độ tiến sĩ  

Theo thông tư số 

23/2021/TT-BGDĐT 

ngày 30/8/2021 Ban 

hành Quy chế tuyển 

sinh và đào tạo trình 

độ thạc sĩ 

Thông tư số 08/2022/TT-

BGDĐT Ban hành Quy chế 

tuyển sinh đại học; tuyển 

sinh trình độ cao đẳng 

ngành Giáo dục Mầm non 

Quyết định số 

18/2017/QĐ-TTg 

ngày 31/05/2017 

của Thủ tưởng 

chính phủ quy định 

về liên thông giữa 

trình độ Trung cấp, 

trình độ Cao đẳng 

với trình độ đại học 

Thông tư số 

08/2022/TT-BGDĐT 

Ban hành Quy chế 

tuyển sinh đại học; 

tuyển sinh trình độ 

cao đẳng ngành Giáo 

dục Mầm non 

II 

Mục tiêu kiến 

thức, kỹ năng, 

thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt 

được 

 Áp dụng theo yêu cầu kiến thức bắt buộc của mỗi 

chuyên ngành. Đặc biệt phải đạt chuẩn đầu ra 

tiếng Anh 

 Áp dụng theo chuẩn đầu ra 

của mỗi chuyên ngành. Đặc 

biệt phải đạt chuẩn tiếng Anh 

(TOEIC), tin học (MOS) quốc 

tế 

Áp dụng theo yêu cầu kiến thức bắt buộc của 

mỗi chuyên ngành.  

  

III 

Các chính sách, 

hoạt động hỗ trợ 

học tập, sinh hoạt 

cho người học 

-  Thực hiện các chế độ miễn giảm học phí, học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội, ưu đãi giáo dục, vay vốn tín dụng.  

-  Đối thoại trực tiếp định kỳ, góp ý qua website và các phương tiện thông tin khác để nắm bắt, giải quyết các nhu cầu lợi ích 

chính đáng của người học.  

-  Hoạt động ngoại khóa về tư vấn hỗ trợ việc làm, tư vấn hướng nghiệp, giao lưu kết nghĩa với doanh nghiệp, cơ quan.  
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