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Ngành học  trang bị cho người học các kiến thức tổng quan 
về ngành Khoa học hàng hải, gồm: Quản lý vận hành, khai 

thác tàu thủy và quản lý, dịch vụ hoạt động hàng hải, đặc biệt 
là lĩnh vực quản trị  và dịch vụ Logistícs: là vòng tròn bao 

gồm các hoạt động như lưu trữ hàng hóa, bao bì, đóng 
gói, kho bãi, luân chuyển hàng hóa, làm thủ tục hải 

quan… nhằm đạt được mục đích sau cùng là chuyển 
sản phẩm, hàng hóa từ nhà cung cấp đến tay người 
tiêu dùng một cách tối ưu nhất. 

Đây là ngành học đang rất được ưa chuộng 
hiện nay từ đó giúp người học có những hiểu 

biết chung và định hướng chuyên môn phù hợp. 

Theo thống kê của Viện nghiên cứu và phát triển 
Logistics Việt Nam thì trong 3 năm tới, các 

doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Logistics 
cần thêm khoảng 18.000 lao động, chưa tính 

các doanh nghiệp hoạt động khác ngành. Điều 
này cho thấy, tiềm năng phát triển và cơ hội 
việc làm dành cho những người theo học 
ngành Logistics là rất lớn, bạn hoàn toàn 
có thể kiếm được việc làm lương cao, ổn 
định tại các doanh nghiệp Logistics trong 
và ngoài nước ngay sau khi vừa ra trường.

02 chuyên ngành: Khoa học hàng hải;
Quản lý hàng hải và Logistics

KHOA HỌC HÀNG HẢI

Mã ngành:  7840106  Thời gian đào tạo:  4 năm

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

LIÊN HỆ TƯ VẤN

1. Có tri thức cơ bản về khoa học tự 
nhiên, xã hội và nhân văn; bản lĩnh chính 
trị, ý thức trách nhiệm, đạo đức, thẩm mỹ, 
sức khỏe; các kỹ năng ngoại ngữ, công 
nghệ thông tin và các kỹ năng mềm; từ 
đó vận dụng vào cuộc sống, học tập và 
công việc sau này;

2. Có khả năng vận dụng kiến thức cần 
thiết về cơ sở ngành và chuyên ngành 
Quản lý hàng hải và Logistics; 

3. Có kỹ năng quản lý các hoạt động 
hàng hải và hải quan;

4. Có kỹ năng thực hiện dịch vụ hàng 
hải và Logistics; 

5. Có khả năng thích ứng, tự nghiên 
cứu để giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh 
vực Quản lý hàng hải & Logistics sáng tạo 
và chuyên nghiệp.

CBGV: Hồ Đức Tuấn
Email: tuanhd@ntu.edu.vn
ĐT: 0982095028

Đội ngũ các thầy, cô nhiều nhiệt huyết 
và kinh nghiệm.

Hệ thống các giảng đường với thiết bị 
tiên tiến.

Thư viện khang trang hiện đại.
Trung tâm Thí nghiệm - thực hành 
Trung tâm Huấn luyện thuyền viên
Liên kết – phối hợp đạo với các cơ sở và 

chuyên gia đầu ngành… (chẳng hạn như 
các chuyên gia trong ngành cảng biển 
khu vực trung và Nam bộ, cảng nội địa…)

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA NGÀNH

CƠ HỘI VIỆC LÀM
Sau khi tốt nghiệp, cử nhân Khoa học 

hàng hải (chuyên ngành Quản lý hàng hải 
và Logistics) có thể làm chuyên viên, cán 
bộ quản lý tại:

1. Cơ quan: Cảng vụ hàng hải, Bảo đảm 
an toàn hàng hải, Hải quan;

2. Công ty: Vận tải biển, Cảng biển và 
cảng nội địa, Đại lý tàu biển, Giám định và 
Bảo hiểm hàng hải;

3. Doanh nghiệp: Logistics chuỗi cung 
ứng, vận tải, kho hàng, khai thác và môi 
giới hàng hóa;

4. Cơ sở đào tạo và nghiên cứu trong 
lĩnh vực Khoa học hàng hải.


