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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                    TP.HCM, ngày 09 tháng 08 năm 2021 

THÔNG BÁO 
V/v Tuyển sinh Đại học Chương trình liên kết quốc tế ngành “Logistics và Quản lý 

chuỗi cung ứng” và ngành “Quản lý Cảng và Logistics” (bổ sung - 2021) 

Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Giao thông vận tải Tp. Hồ Chí 

Minh thông báo tuyển sinh chương trình Liên kết quốc tế các ngành “Logistics và Quản 

lý chuỗi cung ứng” và ngành “Quản lý Cảng và Logistics”, cụ thể như sau: 

1. Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 

- Chương trình Liên kết đào tạo giữa Trường Đại học Giao thông vận tải Tp. Hồ Chí 

Minh và Đại học Quốc gia Hàng hải và Hải dương Hàn Quốc. 

- Chỉ tiêu: 30 sinh viên. 

- Địa điểm học tập: 

+ Giai đoạn 1: Trường Đại học Giao thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh; 

+ Giai đoạn 2 (2 năm cuối): Đại học Quốc gia Hàng hải và Hải dương Hàn Quốc. 

- Đơn vị cấp bằng: Đại học Quốc gia Hàng hải và Hải dương Hàn Quốc 

- Ngôn ngữ học tập: Hoàn toàn bằng Tiếng Anh 

- Ngôn ngữ bổ trợ trong chương trình đào tạo: Tiếng Hàn Quốc 

- Học phí chuyên ngành: 

+ Giai đoạn 1 tại Việt Nam: 29.5 triệu đồng/kỳ, 1 năm 2 kỳ; 

+ Giai đoạn 2 tại Hàn Quốc: Theo quy định của Đại học Quốc gia Hàng hải và Hải 

dương Hàn Quốc (tham khảo mức hiện tại 54 triệu đồng/kỳ, 1 năm 2 kỳ, học phí 

có thể tăng vài %/kỳ). 

- Học phí dự bị Tiếng Anh: Trung bình 5.5-6 triệu đồng/tháng (sinh viên đã đạt 

trình độ Tiếng Anh đầu vào không phải đóng học phí này). 

- Học bổng tại Hàn Quốc: Đại học Quốc gia Hàng hải và Hải dương cấp các suất 

học bổng từ 25%-100% học phí cho sinh viên có IELTS cao và điểm học tập tốt.  

2. Ngành Quản lý Cảng và Logistics 

- Chương trình Liên kết đào tạo giữa Trường Đại học Giao thông vận tải Tp. Hồ Chí 

Minh và Đại học Tongmyong Hàn Quốc. 

- Chỉ tiêu: 40 sinh viên. 

- Địa điểm học tập: 

+ Giai đoạn 1: Tại Trường Đại học Giao thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh; 

+ Giai đoạn 2 (2 năm cuối): Tại Đại học Tongmyong Hàn Quốc. 

- Đơn vị cấp bằng: Đại học Tongmyong Hàn Quốc 

- Ngôn ngữ học tập: Hoàn toàn bằng Tiếng Anh 

- Ngôn ngữ bổ trợ trong chương trình đào tạo: Tiếng Hàn Quốc 

- Học phí chuyên ngành: 

+ Giai đoạn 1 tại Việt Nam: 29.5 triệu đồng/kỳ, 1 năm 2 kỳ; 
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+ Giai đoạn 2 tại Hàn Quốc: Theo quy định của Đại học Tongmyong Hàn Quốc 

(tham khảo mức hiện tại 41 triệu đồng/kỳ, 1 năm 2 kỳ, học phí này đã được Đại 

học Tongmyong cấp học bổng 30% cho tất cả sinh viên đạt IELTS 5.5). 

- Học phí dự bị Tiếng Anh: Trung bình 5.5-6 triệu đồng/tháng (sinh viên đã đạt 

trình độ Tiếng Anh đầu vào không phải đóng học phí này). 

- Học bổng tại Hàn Quốc: Đại học Tongmyong cấp học bổng từ 30-40-60-100% 

học phí cho sinh viên có IELTS 5.5-6.0-7.0-8.0 (không hạn chế số lượng học bổng). 

3. Điều kiện đăng ký 

- Tốt nghiệp THPT; 

- Điều kiện Tiếng Anh: 

+ Đạt IELTS 5.5/tương đương vào học chuyên ngành 

+ Chưa đạt IELTS 5.5/tương đương học chương trình dự bị Tiếng Anh trước khi vào 

chuyên ngành. Thời gian học dự bị từ 3-6-8-10 tháng phụ thuộc vào năng lực của từng 

sinh viên, trường sẽ tổ chức kiểm tra Tiếng Anh cho sinh viên vào đầu năm học. 

4. Thời gian, hình thức  

- Thời gian đăng ký: Đến ngày 16/09/2021 (ưu tiên thí sinh ghi danh sớm), đăng ký 

trực tuyến tại link https://bit.ly/lienketquocte_GTVT 

- Hình thức tuyển: Xét học bạ THPT 

5. Học bổng đầu vào tại Việt Nam  

TT Học bổng Giá trị/suất 
Số 

suất 
Ghi chú 

1 Thủ khoa 50 triệu đồng 1 suất 
Điểm lớp 12 từ 8.0 trở lên, điểm thi 3 

môn 24 điểm trở lên, IELTS 5.5 trở lên 

2 Vinh danh 20 triệu đồng 2 suất 
Điểm lớp 12 từ 8.0 trở lên, điểm thi 3 

môn 21 điểm trở lên, IELTS 5.5 trở lên 

3 Đồng hành 10 triệu đồng 5 suất 
Điểm lớp 12 từ 8.0 trở lên, điểm 3 môn 

21 điểm trở lên 

4 
Học sinh 

Trường chuyên 
10 triệu đồng 

10 

suất 

Học sinh các Trường chuyên cấp tỉnh 

(điểm lớp 12 từ 8.0) 

5 Học sinh giỏi  10 triệu đồng 5 suất Học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên 

6 IELTS 5 triệu đồng 5 suất IELTS 5.5 trở lên 

Lưu ý: Sinh viên chỉ nhận 1 loại học bổng có giá trị cao nhất 

 

Liên hệ : Phòng Tuyển sinh và Truyền thông Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế 

SĐT  : 028.3512.0766   Hotline: 0906.681.588 

Website : iec.ut.edu.vn      duhoclogistics.com     

Fanpage : Facebook.com/IEC.GTVT   

Email  : iec@ut.edu.vn     

Nơi nhận: 

- Website (để t/b); 

- Lưu VT: HC, TS. 

VIỆN TRƯỞNG 

(Đã ký) 

TS. Nguyễn Tuấn Anh 
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