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THƯ
CHÀO MỪNG

T

r ư ờn g Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ
Chí Minh (Trường ĐH GTVT TP. HCM) là trường đào
tạo đa ngành về giao thông vận tải của Việt Nam.
Trường đang đào tạo trên 15.000 sinh viên, học viên
với 31 chuyên ngành khác nhau về giao thông vận tải
gồm: hàng hải, đường bộ, đường sắt, giao thông đô thị,
cơ khí, điện-tự động giao thông, khai thác vận tải, quản
trị dự án, quản trị logistics,… ở trình độ đại học và sau
đại học. Trường có 14 khoa, viện và bộ môn trực thuộc;
26 phòng ban chức năng, viện, trung tâm phục vụ nhu
cầu đào tạo, huấn luyện và thực hiện các dịch vụ khoa học
kỹ thuật khác.
Với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực phục vụ mạng giao
thông vận tải đa phương thức nối kết giao thông đô thị
với các vùng, khu vực và quốc tế đồng bộ, thông suốt,
Trường ĐH GTVT TP. HCM hợp tác chặt chẽ với các tổ
chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực hàng hải, giao thông,
logistics, dầu khí, mạng viễn thông.
Trường ĐH GTVT TP. HCM rất hân hạnh chào đón các tổ
chức, cá nhân, các nhà khoa học và sinh viên đến thăm,
làm việc, hợp tác và học tập tại Trường.
Trân trọng cảm ơn!

Hiệu trưởng
NGƯT. PGS. TS. Nguyễn Văn Thư
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LỊCH SỬ
1988:

Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng tại chức
Giao thông vận tải tại TP. HCM

1989:

Trung tâm Đại học Hàng hải phía Nam

1991:

Phân hiệu Đại học Hàng hải phía Nam

2001:

Thủ tướng Chính phủ ban hành
Quyết định số 66/2001/QĐ-TTg thành
lập Trường Đại học Giao thông vận
tải thành phố Hồ Chí Minh

là ngày thành lập Trường
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

SỨ MỆNH

Đ

ào tạo đội ngũ cán bộ khoa học - kỹ thuật, cán
bộ quản lý trình độ đại học, sau đại học, trên
đại học về giao thông vận tải; Tổ chức nghiên
cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực
giao thông vận tải và các lĩnh vực có liên quan phục
vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nước và hội nhập quốc tế.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

CÁC TỔ CHỨC
CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

ĐƠN VỊ CHỨC NĂNG

Đ

TẦM NHÌN

BAN
GIÁM HIỆU

ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO

BAN CHẤP HÀNH
ĐẢNG BỘ

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC
VÀ ĐÀO TẠO
CÁC HỘI ĐỒNG TƯ VẤN
ĐƠN VỊ LAO ĐỘNG
SẢN XUÁT VÀ DỊCH VỤ

- Phòng CTCT & QLSV

- Khoa Công nghệ Thông tin

- UT-STC

- Phòng Đào tạo

- Khoa Công trình giao thông

- TT Huấn luyện thuyền viên

- Phòng Đào tạo VLVH

- Khoa Cơ bản

- TT NCKH & PTCN GTVT

- Phòng Đối ngoại

- Khoa Cơ khí

- TT Ngoại ngữ - Tin học & BDVH

- Phòng Kế hoạch - Tài vụ

- Khoa Điện - ĐTVT

- TT Vận tải biển & Thuyền viên

- Phòng KHCN, NC & PT

- Khoa Hàng hải

- TT Đào tạo & Bồi dưỡng NV GTVT

- Phòng Thanh tra

- Khoa Máy tàu thủy

- Viện CNTT & TĐH

- Phòng Tổ chức - Hành chính

- Khoa Kỹ thuật tàu thủy

- Phòng Tuyển sinh

- Khoa Kỹ thuật xây dựng

- Phòng Quản trị thiết bị

- Khoa Kinh tế vận tải

- BQL Cơ sở Q.12

- Khoa Lý luận chính trị

- BQL Dự án

- Bộ môn Ngoại ngữ

- BQL Khu nội trú Q.2

- Bộ môn GDQP - AN và GDTC

- Trung tâm Dữ liệu & CNTT

- Viện NC Môi trường và Giao thông

- Trung tâm Khảo thí & KĐCL

- Viện Đào tạo & HT Quốc tế

- TT QHDN & HTSV

- Viện Đào tạo Sau đại học

- Thư viện

ến năm 2030, Trường ĐH GTVT TP. HCM
phấn đấu trở thành trường đại học lớn, đa
ngành của Việt Nam, là trung tâm đào tạo,
bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học hàng đầu về giao
thông vận tải, có uy tín, hòa nhập với các trường đại
học trong khu vực và vững vàng tiếp cận trình độ
các trường đại học tiên tiến trên thế giới.
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ĐH GTVT TP.HCM
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KHOA VÀ CHUYÊN NGÀNH
ĐÀO TẠO
KHOA MÁY TÀU THỦY

KHOA HÀNG HẢI
nav@ut.edu.vn

khoa_mtt@ut.edu.vn

- Điều khiển tàu biển
- Quản lý hàng hải

- Khai thác máy tàu thủy
- Thiết bị năng lượng tàu thủy

KHOA KỸ THUẬT TÀU THỦY

KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG
ce@ut.edu.vn

kttt@ut.edu.vn

- Thiết kế thân tàu thủy
- Công nghệ đóng tàu thủy
- Kỹ thuật công trình ngoài khơi

- Xây dựng dân dụng và công nghiệp
- Kỹ thuật kết cấu công trình
- Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm

KHOA ĐIỆN - ĐTVT

KHOA CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

dtvt@ut.edu.vn

ctgt@ut.edu.vn

- Điện và tự động tàu thủy
- Điện công nghiệp
- Hệ thống điện giao thông
- Điện tử viễn thông
- Tự động hóa công nghiệp

- Xây dựng công trình thủy và thềm lục địa
- Xây dựng cầu hầm
- Xây dựng đường bộ
- Xây dựng đường sắt và metro
- Quy hoạch và thiết kế công trình giao thông

KHOA KINH TẾ VẬN TẢI

KHOA CƠ KHÍ
cokhi@ut.edu.vn

kinhte@ut.edu.vn

ĐÀO TẠO

T

rường ĐH GTVT TP. HCM hiện đóng vai trò quan trọng trong đào tạo nguồn
nhân lực chất lượng cao phục vụ ngành GTVT và công nghiệp của đất nước,
bao gồm các chuyên ngành liên quan đến giao thông đường bộ, hàng hải, cơ
khí, đường sắt, điện – điện tự động hóa, công nghệ thông tin, kinh tế,… ở các trình
độ Tiến sĩ, Thạc sĩ và Đại học.
Sau hơn 30 năm xây dựng và trưởng thành, Nhà trường đã đào tạo hàng vạn kỹ sư,
cử nhân hoạt động trong nhiều lĩnh vực của nền kinh tế đất nước.
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ĐH GTVT TP.HCM

- Kinh tế vận tải biển
- Kinh tế xây dựng
- Quản lý dự án xây dựng
- Quản trị logistics và vận tải đa 		
phương thức

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
cntt@ut.edu.vn

- Cơ giới hóa xếp dỡ
- Cơ khí ô tô
- Máy xây dựng
- Cơ khí tự động

VIỆN NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG
VÀ GIAO THÔNG
iet@ut.edu.vn

- Công nghệ thông tin
- Truyền thông và mạng máy tính

- Kỹ thuật môi trường

CÁC KHOA VÀ BỘ MÔN KHÁC
- Khoa Cơ bản
- Khoa Lý luận chính trị

- Bộ môn Ngoại ngữ
- Bộ môn Giáo dục quốc phòng - An ninh và Giáo dục thể chất
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HỢP TÁC QUỐC TẾ

T

rong xu thế toàn cầu hóa, hợp tác quốc tế luôn là một trong những mũi nhọn trong chiến lược
phát triển của Trường. Quốc tế hóa giáo dục đại học được coi là chìa khóa mở ra hướng phát triển
hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học, thu hút nguồn vốn cho đầu tư, đào tạo, chuyển giao và
đổi mới công nghệ, nâng cao khả năng cạnh tranh và hội nhập của Trường, tất cả vì mục tiêu nâng cao
chất lượng đội ngũ kỹ sư ngành GTVT trong tương lai.
Trường có quan hệ hợp tác với các tổ chức chính phủ và phi chính phủ như Hội đồng Anh,
Nuffic-Neso (Hà Lan), DAAD (Đức), Eramus+, World Bank,…
Đẩy mạnh trao đổi giảng viên, sinh viên với các viện, trường đại học trong khu vực và trên thế giới
thông qua chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh và tiếp nhận giảng viên, sinh viên quốc tế.
Tích cực xây dựng hợp tác nghiên cứu trong những ngành thế mạnh như: Hàng hải,
Logistics, Công trình giao thông, Kỹ thuật xây dựng, Điện - Điện tử viễn thông,...

Thành viên của các tổ chức
Hiệp hội Đào tạo và Huấn luyện Hàng hải
toàn cầu (GlobalMET);
Hiệp hội quốc tế các Trường Đại học Hàng hải (IAMU);
Hiệp hội quốc tế các Trường Đại học (IAU);
Diễn đàn các Trường Đại học Hàng hải và Nghề cá
Châu Á (AMFUF);
Diễn đàn Hiệu trưởng các Trường Đại học Châu Á (AUPF);

Liên doanh và Liên kết
Trung tâm UT-STC – Liên doanh
giữa Trường ĐH GTVT TP. HCM và
Tập đoàn STC, Hà Lan về đào tạo và
phát triển nguồn nhân lực hàng hải,
được thành lập từ năm 2006, khẳng
định cam kết của Nhà trường về
đẩy mạnh hợp tác quốc tế và nâng
cao chất lượng giáo dục đại học.

Trường có hợp tác liên kết đào tạo
với các trường đại học hàng đầu thế
giới trong lĩnh vực: Quản lý Cảng và
Logistics, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ
thuật cơ khí, Kỹ thuật điện,...
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ĐẢM BẢO
CHẤT LƯỢNG

NGHIÊN CỨU
KHOA HỌC
Hoạt động NCKH là một trong
những nhiệm vụ chiến lược
của Nhà trường nhằm nâng
cao trình độ, năng lực đội
ngũ cán bộ, giảng viên đồng
thời khẳng định uy tín của
Nhà trường trong thực tiễn
sản xuất và hội nhập quốc tế.

Nhiều đề tài NCKH các cấp
đã được thực hiện thành
công, nhiều giải thưởng
khoa học công nghệ trong
và ngoài nước đã được trao
tặng cho cán bộ, giảng viên
và sinh viên.
Công tác thông tin khoa học
được chú trọng, ngày càng có
nhiều bài báo có chất lượng
của cán bộ, giảng viên được
đăng trên các tạp chí có uy tín
trong và ngoài nước như SCI,
Scopus, SCIE, ISI.
Đảm bảo và tăng cường chất
lượng giáo dục là ưu tiên hàng
đầu của Trường ĐH GTVT
TP. HCM để người học sau tốt
nghiệp đáp ứng được yêu cầu
của ngành và xã hội.

Trường đã được đánh giá
ngoài và công nhận đạt chuẩn
chất lượng theo Bộ tiêu chuẩn
Kiểm định Chất lượng Giáo
dục cấp cơ sở giáo dục của Bộ
Giáo Dục và Đào Tạo.

Từ tháng 03/2017, Trường
đã nâng cấp hệ thống quản
lý theo tiêu chuẩn từ ISO
9001:2008 lên ISO 9001:2015
và mở rộng triển khai trên
phạm vi toàn trường.
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HOẠT ĐỘNG
GIẢNG VIÊN

C

ông tác đào tạo, bồi
dưỡng cán bộ, giảng viên
luôn được chú trọng thông
qua các hoạt động như:
Trường thường xuyên cử cán
bộ, giảng viên đi tập huấn,
nghiên cứu, học tập trong
nước và nước ngoài nhằm bổ
sung, cập nhật, nâng cao kiến
thức chuyên môn và nghiên
cứu khoa học.
Hoạt động trao đổi chuyên
môn, nghiệp vụ với giảng
viên nước ngoài được tổ
chức thường xuyên, tạo
môi trường sinh hoạt học
thuật năng động, đổi mới
và sáng tạo.
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HOẠT ĐỘNG
SINH VIÊN

S

inh viên Trường ĐH GTVT TP. HCM năng động, mạnh mẽ,
phóng khoáng, thân thiện, luôn phấn đấu vì mục tiêu.
Không chỉ tích cực học tập, nghiên cứu khoa học, sinh
viên cũng năng nổ tham gia các hoạt động xã hội như: Mùa hè
xanh, Tiếp sức mùa thi, Hiến máu nhân đạo; các hoạt động đội
nhóm, các hội thi, hội thảo, các chương trình giao lưu văn hóa
với sinh viên quốc tế.
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1. Cơ sở chính

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 2, Đường D3, P. 25,
Q. BìnhThạnh, TP. HCM
Khu Hiệu bộ và giảng đường

2. Cơ sở quận 12

Hẻm 70, Đường Tô Ký,
P. Tân Chánh Hiệp, Q. 12, TP. HCM
Khu giảng đường và thực hành

3. Cơ sở quận 2

10/12, Trần Não, P. Bình An,
Q. 2, TP. HCM
Khu giảng đường và ký túc xá

4. Cơ sở Vũng Tàu
Số 17, Đường 3/2, P. 11,
TP. Vũng Tàu
Đào tạo tại chức

5. Cơ sở Đồng Nai

Xã Long Đức, huyện Long Thành,
tỉnh Đồng Nai
Diện tích: 200.000 m2
Đang xây dựng, dự kiến hoàn thành
năm 2030

6. Tàu thực tập
UT-GLORY
Trọng tải 2.000 DWT

www.ut.edu.vn

Địa chỉ: Số 02, Đường D3,
P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
ĐT: (028) 3 899 1373
Fax: (028) 3 898 0456
Emai: ut-hcmc@ut.edu.vn
Website: www.ut.edu.vn

