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Đại học Duy Tân: Đại học ngoài công lập duy nhất trong 

Top 500 Châu Á (theo QS 2020) 

 

Liên tiếp được các tổ chức uy tín trên thế giới xếp hạng nằm trong top đầu các đại học của Việt Nam cùng 

với việc đưa ra nhiều “gói” học bổng khủng và nhiều phương thức tuyển sinh phù hợp, Đại học (ĐH) 

Duy Tân đã và đang thu hút đông đảo sinh viên trong nước và quốc tế (từ khu vực Đông Nam Á) theo 

học qua mỗi năm.  

  

Với môi trường học tập năng động cùng nhiều điểm nhấn riêng biệt trong cơ cấu đào tạo, ĐH Duy Tân 

chính là địa chỉ lý tưởng để các “sĩ tử” hoàn toàn yên tâm lựa chọn theo học đại học cho mùa tuyển sinh 

2020. 

  

Top những trường đại học hàng đầu Việt Nam 

  

Chỉ cần được các bảng xếp hạng uy tín thế giới gọi tên ở top đầu quốc gia là đã có đủ lý do để khẳng định 

uy tín và chất lượng của một trường đại học trong hệ thống giáo dục của quốc gia đó. Với xếp hạng cao 

trong hệ thống giáo dục quốc tế, sinh viên của trường đó sẽ nghiễm nhiên được hưởng lợi với một “giấy 

thông hành” giá trị chính là tấm bằng đại học uy tín cùng nhiều cơ hội việc làm rộng mở trong tương lai. 

  

https://duytan.edu.vn/
https://duytan.edu.vn/
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ĐH Duy Tân là 1 trong 500 đại học Tốt nhất Châu Á năm 2020 theo QS Asia University Rankings 

  

Nếu như trước kia, hầu hết các trường đại học xuất hiện trên các bảng xếp hạng quốc tế đều là những 

trường đại học lớn ở các nước tiên tiến và phát triển thì thời gian gần đây, trên nhiều bảng xếp hạng đó đã 

bắt đầu xuất hiện tên của các trường đại học Việt Nam. Và ĐH Duy Tân là một trong số ít những trường 

có tên trong những bảng xếp hạng đó và ở vị trí khá cao. Điều này phần nào đã cho thấy sự phát triển của 

nền giáo dục Việt Nam ngày càng vươn tầm thế giới, “sánh vai được với các cường quốc năm châu”, 

trong đó ĐH Duy Tân đã có những nỗ lực và thành công đáng ghi nhận. 

  

Những vị trí ĐH Duy Tân đã đạt được trên các bảng xếp hạng quốc tế 

  

- 1 trong 500 Đại học Tốt nhất Châu Á năm 2020 theo QS Asia University Rankings, 
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- Xếp thứ 3/4 đại học của Việt Nam (thứ 1.854 thế giới) trên Bảng Xếp hạng các Đại học trên Thế giới – 

CWUR (Center of World University Rankings), 

- Xếp thứ 2/10 đại học dẫn đầu về chất lượng công bố quốc tế các ngành Kỹ thuật, Tự nhiên, và Khoa học 

Sự sống của Việt Nam trên Bảng Nature Index 2019 (chỉ sau Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam), 

- Xếp thứ 6 ở Việt Nam về năng suất nghiên cứu các đại học trên Bảng xếp hạng SCImago 2020, 

- Xếp thứ 3/8 đại học của Việt Nam (thứ 1.147 thế giới) trên bảng xếp hạng về Học thuật - URAP 

(University Ranking by Academic Performance), 

- … 

  

Cơ sở vật chất: hiện đại, chuẩn quốc tế 

  

Đạt được những thành quả trên là bắt nguồn từ những định hướng đúng đắn trong công tác xây dựng cơ 

sở vật chất hiện đại để tạo cho hoạt động đào tạo và nghiên cứu của trường đạt hiệu quả cao. Với quỹ đất 

lên tới 36 ha (trong đó có 7 ha ở nội thị và trung tâm thành phố Đà Nẵng), ĐH Duy Tân đã xây dựng nên 

một cơ ngơi bề thế với nhiều cơ sở được đặt tại trung tâm Thành phố Đà Nẵng, thuận lợi việc học tập và 

đi lại của sinh viên.  

  

 

ĐH Duy Tân đầu tư hệ thống máy tính, nhà xưởng phục vụ đào tạo ngành Công nghệ Thông tin và Điện-

Điện tử 
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Hiện tại, ĐH Duy Tân có tới gần 200 phòng học, giảng đường được trang bị đầy đủ máy chiếu, máy 

hắt, camera góc rộng, và hệ thống điều hòa nhiệt độ phục vụ công tác học tập chung ở tất cả các 

ngành nghề. 

  

Ở từng ngành nghề cụ thể, nhà trường còn xây dựng hệ thống phòng thực hành, phòng thí nghiệm chuyên 

sâu với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại được nhập khẩu từ nước ngoài. 

  

- Ngành Công nghệ Thông tin: có 1.300 máy tính, 150 laptop được kết nối mạng Internet miễn phí toàn 

trường, 

- Ngành Du lịch: có Khách sạn Mini, các Phòng Thực hành ngành Du lịch với đầy đủ quầy lễ tân, buồng 

phòng khách sạn, quầy bar đạt tiêu chuẩn sao của các khách sạn, resort,… 

- Ngành Điện-Điện tử: có Xưởng cơ khí, Mô phỏng, Robot, Điện cơ, Sản xuất công nghiệp, Viễn thông 

cao cấp,... 

- Các Ngành Y-Dược-Điều dưỡng: có Hệ thống các phòng Thí nghiệm Y - Dược phục vụ nghiên cứu 

Sinh lý - Miễn dịch, Mô phôi, Bào chế, Kiểm nghiệm, Hóa Dược, Công nghiệp Dược, Mô phỏng Y khoa, 

Phẫu thuật trên mô hình, Thực hành Nha khoa,… 

- Ngành Công nghệ Sinh học: với phòng thí nghiệm Sinh học Phân tử, có hệ thống máy móc hiện đại như: 

Máy ly tâm lớn, PCR machine, Máy giải trình tự AB3500, MaxQ8000 Shaker, các hệ thống điện di DNA, 

protein,… để triển khai rất nhiều hướng nghiên cứu về Truyền nhiễm, Di truyền, Bảo tồn đa dạng sinh 

học, Công nghệ lên men, Ung thư, Dược lý,… 

- … 

  

Cũng chính hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư nghiêm túc và hiện đại đã giúp ĐH Duy Tân đạt chuẩn 

kiểm định uy tín nhất thế giới về Kỹ thuật & Công nghệ ABET cho hai ngành Kỹ thuật Mạng và 

Hệ thống Thông tin Quản lý trong năm 2019. Dự trù trường sẽ tiếp tục đạt chuẩn ABET cho ngành 

Điện-Điện tử trong năm 2020. Đáng chú ý Duy Tân là đại học thứ 2 của Việt Nam đạt chuẩn kiểm định 

ABET của Mỹ (sau ĐH Bách khoa Tp. Hồ Chí Minh). 
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Hệ thống phòng thí nghiệm, thực hành phục vụ đào tạo khối Khoa học Sức khỏe, Công nghệ Sinh học, 

Môi trường,… 

  

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm: lên tới 95,4% 

  

Hội đủ kiến thức chuyên sâu và thuần thục các kỹ năng “mềm” thiết yếu, sinh viên ĐH Duy Tân trở thành 

nguồn nhân lực chất lượng được nhiều doanh nghiệp “săn đón”. Không ít các sinh viên dù mới học năm 

ba, năm tư đã được các doanh nghiệp “chấm” và hứa hẹn trả mức lương rất cao cùng nhiều ưu đãi. Bởi 

vậy, tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp ĐH Duy Tân có việc làm đạt tới 95,4%. 

  

Đặc biệt, một số ngành nghề, tỉ lệ sinh viên có việc làm đạt gần tuyệt đối hoặc tuyệt đối 100%, tiêu biểu 

như: 

  

- Ngành Công nghệ Thông tin theo học Chương trình Tiên tiến & Quốc tế chuẩn CMU tại Khoa Đào tạo 

Quốc tế: đạt 100% có việc làm, 

- Ngành Kiến trúc: đạt 100%, 

- Ngành Quan hệ Quốc tế: đạt 100%, 

- Ngành Xây dựng Cầu đường: đạt 100%, 

- Ngành Kế toán: đạt 98%, 
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- Ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành: đạt 96,6%, 

- …  

  

 

Trà Anh Đông, Ngô Viết Hoàng, Trần Đoàn Công Thành, Ngô Viết Tiến (ảnh từ trái qua, trên xuống) 

đang làm việc ở các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước 

  

Sinh viên tốt nghiệp từ ĐH Duy Tân hiện làm việc ở nhiều công ty, doanh nghiệp lớn. Tiêu biểu trong số 

đó có: 

  

- Trà Anh Đông - ngành An ninh Mạng làm việc với vị trí Technical Support Speciallist, Tập đoàn HP, 

Malaysia; 

- Ngô Viết Hoàng - ngành Công nghệ Phần mềm CMU là Senior Software Architect, Công ty Flex, Mỹ; 
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- Trần Đoàn Công Thành - ngành Quản trị Du lịch & Khách sạn chuẩn PSU hiện đang làm việc với vị trí 

Rooms Manager In Training tại Khách sạn Four Seasons Nam Hải; 

- Ngô Viết Tiến - ngành Quản trị Du lịch & Khách sạn làm việc với vị trí FB Attendant tại Sheraton 

Grand Danang Resort; 

- Nguyễn Thị Thanh An - ngành Quan hệ Quốc tế làm việc tại Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định; 

- Hoàng Trọng Thắng - ngành Quan hệ Quốc tế làm việc tại Vụ Khoa học Công nghệ & Hợp tác Quốc tế, 

Bộ Tài Nguyên & Môi trường; 

- Trương Thị Xuyến - ngành Quan hệ Quốc tế làm việc tại Cục Xúc tiến Thương mại tại Đà Nẵng; 

- Hoàng Tiến - ngành Quan hệ Quốc tế làm việc tại Tổ chức Phi Chính phủ Peace Trees, Quảng Trị; 

- Võ Văn Lợi làm quản lý kinh doanh ở Ngân hàng MB Đà Nẵng, 

- … 

  

Đa dạng phương thức tuyển sinh năm 2020 

  

Kể từ năm 2014, bên cạnh những phương thức tuyển sinh truyền thống là: 

  

- Xét tuyển thẳng, và 

- Xét tuyển theo kết quả Kỳ thi THPT Quốc gia, 

ĐH Duy Tân cũng đã chính thức triển khai thêm phương thức: 

  

- Xét tuyển Học bạ THPT. 

Đây là phương thức được nhiều thí sinh lựa chọn bởi không chỉ đánh giá được khách quan và toàn diện 

năng lực của bản thân mà còn giúp các thí sinh giảm bớt được những áp lực về thi cử cũng như có thêm 

nhiều cơ hội để chọn ngành, chọn trường, và nắm chắc được cơ hội trúng tuyển khi tự tin vào học lực của 

bản thân. Với những ưu điểm vượt trội đó, lượng thí sinh đăng ký vào học tại ĐH Duy Tân theo phương 

thức Xét tuyển Học bạ luôn chiếm tỷ trọng ổn định theo các năm. 

  

Các hình thức xét tuyển của ĐH Duy Tân: 

  

1) Xét tuyển thẳng, 

2) Xét kết quả kỳ thi THPT, 
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3) Xét kết quả Học bạ THPT cho tất cả các ngành, bằng 1 trong 2 hình thức sau: 

  

- Dựa vào kết quả học tập năm lớp 12, cột trung bình cả năm của môn xét tuyển, hoặc 

- Dựa vào kết quả điểm Trung bình môn năm lớp 11 & điểm học kỳ 1 lớp 12. 

  

Điểm Xét tuyển: 

  

- Các ngành = Tổng điểm 3 môn >= 18 điểm 

  

- Ngành Điều dưỡng = Tổng điểm 3 môn >= 19.5 điểm (Thí sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 

xếp loại Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 điểm trở lên) 

  

- Ngành Dược sĩ Đại học, Bác sĩ Đa khoa, Bác sĩ Răng-Hàm-Mặt = Tổng điểm 3 môn >= 24 điểm 

(Thí sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại Giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 

điểm trở lên) 

  

Những gói học bổng “khủng” cho Mùa Tuyển sinh 2020 

  

Năm 2020, ĐH Duy Tân tiếp tục đưa ra các “gói” học bổng “khủng” lên tới hàng chục tỷ đồng để khích lệ 

và tạo động lực để các em không ngừng phấn đấu trong những năm tháng học tập trên giảng đường. 
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ĐH Duy Tân thường xuyên trao nhiều học bổng có giá trị lớn cho các thí sinh 

 đạt điểm cao vào trường 

  

Thí sinh trúng tuyển vào ĐH Duy Tân, tùy theo từng ngành học và chương trình học sẽ có cơ hội 

nhận được một trong những suất học bổng sau: 

  

➢ 700 suất học bổng trị giá từ 500.000 - 2.000.000 VNĐ cho những thí sinh trúng tuyển theo phương 

thức Xét tuyển Học bạ THPT khi đạt từ 22 điểm trở lên; 

  

➢ 450 suất học bổng Duy Tân trị giá từ 1.000.000 VNĐ - 5.000.000 VNĐ cho những thí sinh đạt điểm 

cao trong Kỳ thi THPT Quốc gia; 

  

➢ 550 Suất học bổng giảm từ 10% đến 15% học phí năm học đầu tiên, áp dụng cho nhiều ngành học; 

  

➢ Học bổng 1.000.000 đồng/suất cho tất cả các thí sinh có hộ khẩu tại các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, 

Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa khi đăng ký vào học một trong các chuyên ngành: Hệ thống Nhúng; Điện 

Tự động; Thiết kế Đồ họa; Điều dưỡng Đa khoa; 
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➢ 65 suất học bổng TOÀN PHẦN (100% học phí toàn khóa học) cho những thí sinh đăng ký vào học bất 

kỳ chuyên ngành nào của chương trình Tiên tiến & Quốc tế CMU, PSU, CSU, PNU có tổng điểm xét 

tuyển 3 môn từ Kỳ thi tốt nghiệp THPT đạt từ 23 điểm trở lên; 

  

➢ 50 suất học bổng Toàn phần/ Bán phần của Chương trình Du học Tại chỗ lấy bằng của các Đại học Mỹ 

với tổng trị giá hơn 18 tỷ đồng đối với những thí sinh có tổng điểm xét tuyển 3 môn từ Kỳ thi tốt nghiệp 

THPT đạt từ 22 điểm trở lên ; 

  

➢ 135 suất học bổng Toàn phần/ Bán phần cho thí sinh người nước ngoài và 90 suất học bổng Toàn 

phần/ Bán phần cho thí sinh Việt Nam đăng ký theo học Chương trình Tài năng; 

  

➢ 45 Suất học bổng của các Công ty, Đại học Mỹ (10.000.000 – 20.000.000/suất) cho sinh viên theo học 

Chương trình Tiên tiến & Quốc tế CMU, PSU, CSU và PNU; 

  

➢ 50 Suất Học bổng của Đại học Duy Tân cho các Chương trình Tiên tiến & Quốc tế CMU, PSU, CSU 

và PNU. 

  

Mọi thông tin về tuyển sinh thí sinh có thể tìm hiểu chi tiết tại: 

  

Website: http://tuyensinh.duytan.edu.vn 

Điện thoại: (0236) 3653.561-3650.403 - Fax: (0236) 3650.443 

Điện thoại đường dây nóng: 1900.2252 - 0905.294.390 - 0905.294.391 

Email: tuyensinh@duytan.edu.vn; 

Facebook: tuyensinhdtu; Zalo: 0905.294.390 - 0905.294.391 

  

(Nguồn:https://www.tienphong.vn/giao-duc/dh-duy-tan-dai-hoc-ngoai-cong-lap-duy-nhat-trong-top-500-

chau-a-theo-qs-2020-1675021.tpo?fbclid=IwAR11mHddmeHtDh5-

0S1YBwB4_ZNcrFcoMMvaBXa63Yzola5U7dM9z1SHUoM 

https://m.thanhnien.vn/giao-duc/dh-duy-tan-dh-ngoai-cong-lap-duy-nhat-cua-viet-nam-trong-top-500-

chau-a-

1239536.html?fbclid=IwAR0s2hrqXzgc4lrzZ6SXNHKmZs5XTUfWwwl62HhN3WpAlRHDz3jO8H2mivk) 
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