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THÔNG BÁO  
V/v Tuyển sinh đại học ngành Quản trị và Kinh doanh vận tải  

chương trình liên kết đào tạo với trường Đại học Quốc gia Hàng hải  

và Hải dương Hàn Quốc 

Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cấp phép cho Trường Đại học Giao thông vận tải 

TP.HCM thực hiện chương trình liên kết đào tạo Đại học ngành Quản trị và Kinh 

doanh vận tải với Trường Đại học Quốc Gia Hàng hải và Hải dương Hàn Quốc 

(KMOU) tại quyết định số 4627/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2019. Đây là chương trình 

liên kết đào tạo nước ngoài lần đầu tiên được cấp phép tại Việt Nam về lĩnh 

vực Quản trị và Kinh doanh vận tải. Trước đó vào năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào 

tạo Việt Nam cũng cấp phép ngành Quản lý Cảng và Logistics - chương trình liên 

kết đào tạo nước ngoài do Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM cùng Trường 

Đại học Tongmyong Hàn Quốc thực hiện. Đến nay, Trường Đại học Giao thông vận 

tải TP.HCM đã có 2 chương trình liên kết đào tạo nước ngoài về lĩnh vực vận tải và 

logistics - Lĩnh vực đang rất thiếu nhân lực. 

Trường Đại học Quốc gia Hàng hải và Hải dương Hàn Quốc (KMOU) được thành 

lập năm 1945, là một trong hệ thống trường Đại học Quốc gia được thành lập sớm 

nhất và uy tín tại Hàn Quốc. KMOU là một trường đại học đa ngành, với cơ sở vật 

chất, trang thiết bị hiện đại phục vụ cho công tác dạy và học. KMOU đặt tại Thành 

phố Busan có cảng Busan là một trong những cảng biển lớn và có tầm quan trọng 

bậc nhất Hàn Quốc, KMOU là Trường đại học có bề dày trong công tác đào tạo các 

ngành liên quan đến biển và vận tải biển. Khoa Quản trị vận tải biển thuộc KMOU 

là nơi đầu tiên thực hiện đào tạo chuyên ngành “Quản trị vận tải” tại Hàn Quốc. Với 

bề dày lịch sử và nguồn lực phát triển mạnh mẽ, KMOU đã đạt được nhiều thành 

tựu đáng ghi nhận. Năm 2019, KMOU được Bộ Giáo dục Hàn Quốc cấp chứng nhận 

đạt chuẩn quốc tế.  

Chương trình học của ngành Quản trị và Kinh doanh vận tải được thiết kế để đào 

tạo các kiến thức chung về vận tải, quản trị kinh doanh vận tải cũng như các lý thuyết 

và kiến thức thực tiễn về quản trị doanh nghiệp vận tải biển, đáp ứng cho nhu cầu 

nhân lực trong nước và quốc tế. Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành này có thể làm 

việc trong các doanh nghiệp vận tải biển nội địa và quốc tế, doanh nghiệp logistics 

quốc tế, các doanh ngiệp cảng biển, doanh nghiệp vận tải đa phương thức, doanh 

nghiệp cho thuê tàu biển, doanh nghiệp quản trị đội tàu biển, công ty tài chính tàu 

biển, hoặc làm việc trong các viện nghiên cứu trong lĩnh vực hàng hải và cảng biển 

tại Việt Nam, Hàn Quốc hoặc nước ngoài. 

Chương trình học tổng cộng 140 tín chỉ học hoàn toàn bằng Tiếng Anh, thời gian 

học chính khóa 4 năm, 2 năm đầu học tại Việt Nam với 70 tín chỉ, 2 năm cuối học 
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tại Hàn Quốc với 70 tín chỉ còn lại. Sau đây là thông tin tuyển sinh ngành Quản trị 

và Kinh doanh vận tải: 

1. Ngành tuyển sinh và chỉ tiêu 
 

TT 
Ngành đào 

tạo 

Bậc 

đào tạo 
Đơn vị cấp bằng 

Chỉ 

tiêu 
Hình thức đào tạo 

 
1 

Quản trị và 

Kinh doanh 

vận tải 

 
Đại học 

Đại học Quốc gia 

Hàng hải và Hải 

dương Hàn Quốc 

 
80 

2 năm đầu học tại Việt 

Nam, 2 năm cuối học tại 

Hàn Quốc 

2. Điều kiện đầu vào 

- Điểm trung bình lớp 12 đạt từ 7.0 trở lên, đỗ tốt nghiệp THPT Quốc gia; 

- Đạt IELTS 5.5/ B2 khung châu Âu trở lên sẽ vào học chính khóa; 

- Chưa đạt trình độ Tiếng Anh sẽ học chương trình dự bị Tiếng Anh trước khi 

vào học chính khóa, thời gian dự bị Tiếng Anh phụ thuộc vào năng lực thực tế của 

từng em. 

3. Thời gian và hình thức ghi danh 

- Thời gian ghi danh: Trước 30/06/2020 (lưu ý: trường sẽ ưu tiên cho thí sinh 

đăng ký và đóng phí ghi danh xác nhận nhập học sớm); 

- Ghi danh tại: https://bom.to/NY6Aq9 

- Ghi danh trực tiếp tại Viện IEC hoặc tại fanpage: fb.com/IEC.GTVT/ 

4. Học phí - Học bổng 

4.1.  Học phí chính khóa 

- 2 năm đầu tại Việt Nam: Năm thứ nhất 59 triệu/năm, năm thứ hai 69 triệu/năm; 

- 2 năm cuối theo quy định học phí và đóng cho trường đối tác (tham khảo mức 

học phí hiện tại của trường đại học Quốc gia Hàng hải và Hải dương Hàn Quốc: 108 

triệu/1 năm). 

4.2.  Học bổng 2 năm đầu tại Việt Nam 

Học bổng chung cho chương trình liên kết đào tạo nước ngoài 
 

Học bổng/ ưu 

đãi giảm học 

phí 

Số suất 

Mức học 

bổng/ ưu đãi 

giảm học phí 

Tiêu chuẩn xét 

Toàn phần 
Không 

giới hạn 
100% học phí 

Đạt điều kiện nhập học và đạt 

IELTS 8.0 

Học sinh giỏi 

cấp quốc gia 

Không 

giới hạn 

 

50 triệu/suất 

 

Đạt giải học sinh giỏi cấp quốc gia 

Thủ khoa 01 50 triệu/suất 

Tổ hợp 3 môn thi ≥ 24 điểm, điểm 

TB lớp 12 ≥ 8.0, IELTS 5.5 hoặc 

tương đương 

https://bom.to/NY6Aq9
https://www.facebook.com/IEC.GTVT/
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Vinh danh 5 20 triệu/ suất 

Tổ hợp 3 môn thi ≥ 21 điểm, điểm 

TB lớp 12 ≥ 8.0, IELTS 5.5 hoặc 

tương đương 

Đồng hành 10 10 triệu/ suất 
Tổ hợp 3 môn thi ≥ 21 điểm, điểm 

TB lớp 12 ≥ 8.0 

Học bổng 

chuyên 
20 15 triệu/ suất 

Học sinh các trường chuyên, điểm 

trung bình lớp 12 ≥ 8.0 

Học sinh giỏi 

cấp tỉnh 

Không 

giới hạn 
20 triệu/ suất Đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/TP 

Khuyến khích 
Không 

giới hạn 
5 triệu/ suất IELTS >= 5.5 hoặc tương đương 

4.3.  Học bổng 2 năm cuối tại Hàn Quốc 

2 năm cuối tại trường đại học Quốc gia Hàng hải và Hải dương Hàn Quốc: Các suất 

học bổng 18 triệu, 36 triệu, 54 triệu dành cho sinh viên có thành tích tốt trong học 

tập, trường sẽ xét hằng năm. 

5. Thông tin liên hệ 

- Phòng Tuyển sinh và Truyền thông IEC, Trường Đại học Giao thông vận tải 

TP.HCM; 

- Địa chỉ: Phòng E004, Dãy nhà E cơ sở chính của Trường - Số 2, Đường Võ Oanh, 

Phường 25, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh; 

- Hotline: 0906.681.588 / 028.3512.0766 

- Website: http://iec.ut.edu.vn/ | duhoclogistics.com 

- Email : iec@ut.edu.vn 

- Fanpage chương trình: www.facebook.com/IEC.GTVT/ 
 

 
 

Nơi nhận: 

- Website Trường (để t/b); 

- Lưu VT: HC, TS. 

VIỆN TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 
TS. Nguyễn Tiến Thủy 
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