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NGÀNH KỸ THUẬT TÀU THỦY (KT12)
5 LÝ DO CHỌN NGÀNH KTTT
 Cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn, 100% sinh
viên sau khi tốt nghiệp có việc làm hoặc
học tiếp ở trình độ cao hơn;
 Mô hình và CTĐT tích hợp, linh hoạt, thực
tiễn, hội nhập theo chuẩn CDIO;
 Đội ngũ giảng viên uy tín, tận tâm;
 Môi trường học tập thân thiện, cơ sở vật
chất hiện đại. Hoạt động ngoại khóa sôi
nổi, thiết thực, sinh viên được tham gia
các CLB trải nghiệm, kỹ năng NCKH, các
cuộc thi sáng tạo chuyên ngành, hoạt
động khởi nghiệp;
 Quỹ học bổng đa dạng, phong phú khuyến
khích tài năng, hỗ trợ sinh viên có hoàn
cảnh khó khăn, trao đổi thực tập/ học tiếp
thạc sỹ/ tiến sỹ ở nước ngoài.

Viện trưởng Viện CKĐL cùng Hội trưởng Hội Cựu SV
trao học bổng cho SV ngành K58,K59,K60 (16/06/2017)

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
 Công ty thiết kế/ tư vấn công nghệ và dịch
vụ Kỹ thuật tàu thủy
 Doanh nghiệp đóng tàu Việt Nam, Nhật
Bản, Hàn Quốc
 Doanh nghiệp vận tải đường thủy
 Cơ quan quản lý/ giám sát/ phân cấp tàu
và phương tiện nổi

Viện trưởng Viện CKĐL cùng Hội Cựu SV ngành KTTT
trao GCN cho nhóm SV dự thi Shipcom (14/10/2016)

 Doanh nghiệp liên quan đến các lĩnh vực
như: cơ khí, xây dựng, kết cấu thép, công
trình biển, xây lắp dầu khí, kho vận xăng
dầu, công ty cầu trục…
 Trung tâm nghiên cứu, cơ sở đào tạo lĩnh
vực KTTT trong và ngoài nước …

Sinh viên nghiên cứu khoa học, thiết kế tàu ngầm/ phương tiện lặn

4SV lớp KTTT K52 tốt nghiệp thạc sỹ
tại Bandung, năm 2014

01 SV lớp KTTT K54 thực tập
tại CTĐT Oshima (Nhật Bản), tháng 7/2013

SV lớp KTTT K53 tốt nghiệp thạc sỹ
tại Osaka (Nhật Bản), năm 2015

01 SV lớp KTTT K56 thực tập
tại CTĐT Oshima (Nhật Bản), tháng 7/2015

02 SV lớp KTTT K55 công tác tại CTy Daizo Tec
Oshima (Nhật Bản), 2016

02 SV lớp KTTT K58 thực tập
tại CTĐT Oshima (Nhật Bản), tháng 7/2017

03 SV lớp KTTT K56 công tác tại Cty Daizo Tec Oshima
(Nhật Bản), 2017

SV lớp KTTT K58 thực tập kỹ thuật
tại CTCP MTV Đóng tàu Thịnh Long, 07/2017

