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Đại học Duy Tân: Các phương án Tuyển sinh và nhiều điểm 

mới trong Tuyển sinh Đại học 2021 

 

Trước những thay đổi lớn về dịch chuyển ngành nghề cùng sự tác động từ dịch bệnh COVID-19 và bão lũ 

trong suốt năm 2020 đến nay, Đại học (ĐH) Duy Tân đã quyết định đưa ra các chính sách mới với nhiều 

điểm ưu việt để hỗ trợ các thí sinh và gia đình có hoàn cảnh khó khăn cũng như nhằm thu hút các thí sinh 

khá giỏi vào các chương trinh tiên tiến và chất lượng truyền thống của nhà trường trong Mùa tuyển sinh 

năm 2021.  

  

4 phương án Tuyển sinh cho năm 2021 

  

Thay vì 3 phương án như các năm, năm 2021, ĐH Duy Tân bổ sung thêm 1 phương án Tuyển sinh trong 

quá trình xét tuyển, gồm: 

  

1. Xét tuyển thẳng thí sinh theo quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Ưu tiên xét tuyển thẳng theo các 

quy định của trường. 

  

2. Xét tuyển dựa vào Kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Tp. HCM năm 2021. 

  

3. Xét dựa vào kết quả kỳ thi THPT vào TẤT CẢ các ngành đào tạo của trường. 

  

4. Xét kết quả Học bạ THPT cho tất cả các ngành: Bằng 1 trong 2 hình thức sau: 

  

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

  

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

  

https://duytan.edu.vn/
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Cơ sở vật chất hiện đại của ĐH Duy Tân tại cơ sở 3,5 ha 

  

Dành học phí ưu đãi cho nhiều ngành học 

  

Năm 2021, ĐH Duy Tân áp dụng học phí ưu đãi mùa dịch và hỗ trợ bão lũ ở mức 8.800.000 

VNĐ/học kỳ cho các ngành học sau: 

  

1. Khoa học Dữ liệu, 

  

2. (Chuyên viên) Mạng máy tính & Truyền thông dữ liệu, 

  

3. Điện cơ Ô tô, 

  

4. Quản lý & Vận hành Tòa nhà, 

  

5. Kế toán Nhà Nước, 

  

6. Quản trị Hành chính Văn phòng, 
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7. Thuế & Tư vấn Thuế, 

  

8. Tiếng Trung Du lịch, 

  

9. Tiếng Hàn Du lịch, 

  

10. Tiếng Nhật Du lịch, 

  

11. Văn Báo chí, 

  

12. Quan hệ Quốc tế (chương trình Tiếng Trung). 

  

Đối với các ngành còn lại, áp dụng nguyên mức học phí của năm 2020 và sẽ giữ cố định trong 4 năm học 

của sinh viên. Mức học phí cụ thể như sau: 

  

- Chương trình thường: 9.440.000-11.520.000 VNĐ/học kỳ, 

  

- Chương trình Tài năng: 11.520.000 VNĐ/học kỳ, 

  

- Chương trình Tiên tiến & Quốc tế (CMU, PSU, CSU & PNU): 12.800.000-13.120.000 VNĐ/học kỳ, 

  

- Dược sĩ Đại học: 17.600.000 VNĐ/học kỳ, 

  

- Bác sĩ Đa khoa, Bác sĩ Răng-Hàm-Mặt: 32.000.000 VNĐ/học kỳ,  

  

- Các Chương trình Việt-Nhật (có đi trao đổi, thực tập ở Nhật): 10.940.000-13.020.000 VNĐ/học kỳ, 

  

- Chương trình Học và lấy bằng ĐH TROY (Mỹ) hay ĐH KEUKA (Mỹ) tại Đà Nẵng: 32.000.000 

VNĐ/học kỳ, 

  

- Các Chương trình Liên kết Du học: 22.000.000 VNĐ/học kỳ. 
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(CMU-Carnegie Mellon University: Chương trình Công Nghệ Thông tin số 1 đến từ Mỹ; 

  

PSU - Penn State University - Chương trình Tiên tiến Khối ngành Kinh tế, Quản trị, Du lịch Đẳng cấp 

nhất Việt Nam đến từ Mỹ; 

  

CSU -California ở Fullerton hay CSU Fullerton, Chương trình Tiên tiến Xây dựng và Kiến trúc Duy nhất 

tại Miền Trung đến từ Mỹ; 

  

PNU - Purdue University - Chương trình Tiên tiến ngành Điện - Điện tử, Cơ Điện tử đến từ Mỹ) 

  

 

Thầy và trò ngành Điện-Điện tử say mê nghiên cứu và học tập 

  

Mở nhiều ngành học mới và xét tổ hợp A01 với các ngành Khoa học Máy tính/Công nghệ Thông tin 

  

Năm 2021, ĐH Duy Tân mở đào tạo mới các ngành và chuyên ngành ở nhiều lĩnh vực khác nhau gồm: 
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- Khoa học Máy tính, 

  

- Khoa học Dữ liệu, 

  

- (Chuyên viên) Mạng Máy tính & Truyền thông Dữ liệu, 

  

- Thiết kế Games và Multimedia, 

  

- Ngôn ngữ Nhật, 

  

- Du lịch Thông minh (Smart Tourism), 

  

- Hướng dẫn Du lịch Quốc tế (Tiếng Anh), (Tiếng Hàn), (Tiếng Trung), 

  

- Kỹ thuật Điện 

  

- Điện cơ Ô tô, 

  

- Quản lý & Vận hành Tòa nhà, 

  

- Kỹ thuật Y sinh, 

  

- Quản lý Bệnh viện, 

  

- Bác sĩ Y học Cổ truyền. 

  

bên cạnh rất nhiều ngành nghề đang đào tạo tại ĐH Duy Tân (gồm các chương trình thường, chương trình 

Tiên tiến & Quốc tế (CMU, PSU, CSU, PNU), chương trình Tài năng (HP), và chương trình Học và lấy 

bằng ĐH TROY (Mỹ), ĐH KEUKA (Mỹ) tại Đà Nẵng (TROY và KEUKA)) vốn được đông đảo thí sinh 

trên toàn quốc lựa chọn theo học hiện nay như: 
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Sinh viên Điều dưỡng thực tập với các trang thiết bị hiện đại tại ĐH Duy Tân 

  

❖ Các chương trình thuộc khối Khoa học Máy tính (và Công nghệ Thông tin) ở ĐH Duy Tân gồm: 

  

- Công nghệ Phần mềm (chương trình thường), 

  

- Công nghệ Phần mềm chuẩn CMU, 

  

- Công nghệ Phần mềm lấy bằng ĐH TROY (Mỹ), 

  

- Kỹ thuật Mạng (chương trình thường), 

  

- An ninh Mạng chuẩn CMU, 

  

- Hệ thống Thông tin Quản lý chuẩn CMU, 
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- Khoa học Dữ liệu (chương trình ưu đãi), 

  

- Mạng & Truyền thông Dữ liệu (chương trình ưu đãi), 

  

- Big Data & Machine Learning (HP - chương trình tài năng), 

  

- Trí tuệ Nhân tạo (HP - chương trình tài năng). 

  

Năm 2021, ĐH Duy Tân áp dụng xét tuyển tổ hợp môn A01 thay cho C01 đối với tất cả các ngành thuộc 

khối Khoa học Máy tính (trừ ngành Hệ thống Thông tin Quản lý chuẩn CMU vẫn áp dụng C01). Tổ hợp 

A01 gồm các môn: Toán, Vật lý và Ngoại ngữ. 

  

 

Sinh viên Du lịch thực hành ở khách sạn mini tại cơ sở Hà Bổng 

  

❖ Các chương trình thuộc khối Công nghệ - Kỹ thuật gồm: 

  

- Công nghệ Kỹ thuật Điện-Điện tử (chương trình thường), 
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- Công nghệ Kỹ thuật Điện-Điện tử chuẩn PNU, 

  

- Công nghệ Kỹ thuật Ô tô (chương trình thường), 

  

- Điện Cơ Ô tô (chương trình ưu đãi), 

  

- Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hoá,  

  

- Kỹ thuật Cơ điện tử (chương trình thường), 

  

- Kỹ thuật Cơ điện tử chuẩn PNU, 

  

- Thiết kế Đồ họa, 

  

- Thiết kế Thời trang, 

  

- Kiến trúc (chương trình thường), 

  

- Kiến trúc chuẩn CSU, 

  

- Kiến trúc Nội thất, 

  

- Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp (chương trình thường), 

  

- Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp chuẩn CSU, 

  

- Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông,  

  

- Quản lý & Vận hành Toà nhà (chương trình ưu đãi), 
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- Công nghệ Kỹ thuật Môi trường,  

  

- Công nghệ Thực phẩm,  

  

- Quản lý Tài nguyên và Môi trường.  

  

❖ Các chương trình thuộc khối Kinh tế gồm: 

  

- Quản trị Kinh doanh (chương trình thường), 

  

- Quản trị Kinh doanh chuẩn PSU, 

  

- Quản trị Kinh doanh lấy bằng ĐH KEUKA (Mỹ), 

  

- Quản trị Marketing, 

  

- Quản trị Nhân lực, 

  

- Quản trị Hành chính Văn phòng (chương trình ưu đãi), 

  

- Logistics & Quản lý Chuỗi cung ứng (HP - chương trình tài năng), 

  

- Kinh doanh Thương mại, 

  

- Tài chính - Ngân hàng (chương trình thường), 

  

- Tài chính - Ngân hàng chuẩn PSU, 

  

- Kế toán Kiểm toán (chương trình thường), 
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- Kế toán Kiểm toán chuẩn PSU, 

  

- Kế toán Nhà Nước (chương trình ưu đãi), 

  

- Thuế & Tư vấn Thuế (chương trình ưu đãi), 

  

- Luật học, 

  

- Luật Kinh tế, 

  

- Luật Kinh doanh (HP - chương trình tài năng), 

  

- Quản trị Doanh nghiệp (HP - chương trình tài năng), 

  

- Quản trị Marketing & Chiến lược (HP - chương trình tài năng), 

  

- Quản trị Tài chính (HP - chương trình tài năng), 

  

- Kế toán Quản trị (HP - chương trình tài năng).  

  

❖ Các chương trình thuộc khối Ngoại ngữ và Du lịch gồm: 

  

- Ngôn ngữ Anh, 

  

- Ngôn ngữ Trung Quốc, 

  

- Tiếng Trung Du lịch (chương trình ưu đãi), 

  

- Ngôn ngữ Hàn quốc, 
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- Tiếng Hàn Du lịch (chương trình ưu đãi), 

  

- Ngôn ngữ Nhật, 

  

- Tiếng Nhật Du lịch (chương trình ưu đãi), 

  

- Quản trị Du lịch & Khách sạn (chương trình thường), 

  

- Quản trị Du lịch & Khách sạn chuẩn PSU, 

  

- Quản trị Du lịch & Khách sạn lấy bằng ĐH TROY (Mỹ), 

  

- Quản trị Du lịch & Lữ hành (chương trình thường), 

  

- Quản trị Du lịch & Lữ hành chuẩn PSU, 

  

- Quản trị Du lịch và Nhà hàng chuẩn PSU. 

  

❖ Các chương trình thuộc Y-Dược-Điều dưỡng gồm 

  

- Điều dưỡng Đa khoa, 

  

- Dược sĩ (Đại học), 

  

- Bác sĩ Đa khoa, 

  

- Bác sĩ Răng-Hàm-Mặt, 

  

- Công nghệ Sinh học, 
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- Kỹ thuật Y Sinh, 

  

- Quản lý Bệnh viện, 

  

- Bác sĩ Y học Cổ truyền. 

  

❖ Các chương trình thuộc khối Khoa học Xã hội & Nhân văn gồm: 

  

- Văn Báo chí (chương trình ưu đãi), 

  

- Văn hoá Du lịch, 

  

- Văn hóa Du lịch Việt Nam (HP - chương trình tài năng), 

  

- Truyền thông Đa phương tiện, 

  

- Quan hệ Quốc tế (Chương trình Tiếng Anh), 

  

- Quan hệ Quốc tế (Chương trình Tiếng Nhật), 

  

- Quan hệ Quốc tế (Chương trình Tiếng Trung) (chương trình ưu đãi), 

  

- Quan hệ Quốc tế (HP - chương trình tài năng). 

  

❖ Học 5 năm lấy bằng Thạc sĩ khi đăng ký vào học 1 trong các ngành thuộc Chương trình Tài năng. 

  

- Học 3 đến 3,5 năm lấy bằng Đại học 

  

- Học tiếp 1,5 năm đến 2 năm lấy bằng Thạc sĩ 
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Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm Tuyển sinh, ĐH Duy Tân 

  

254 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng 

  

Đường dây nóng: 1900.2252 - 0905.294390 - 0905.294391 

  

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

  

 Email: tuyensinh@duytan.edu.vn 

  

ĐẠI HỌC DUY TÂN 

  

§ 1 trong 400 Đại học Tốt nhất Châu Á năm 2021 theo QS Asian University Rankings. 

  

§ Đại học thứ 2 của Việt Nam đạt chuẩn kiểm định ABET của Mỹ. 

  

§ Xếp thứ 3/4 đại học của Việt Nam (thứ 1659 thế giới) trên bảng xếp hạng các Đại học trên Thế giới - 

CWUR. 

  

§ Xếp thứ 2/12 đại học của Việt Nam (thứ 770 thế giới) trên bảng xếp hạng theo Học thuật - URAP. 

  

§ Xếp thứ 2 của Việt Nam trên bảng xếp hạng Nature Index 2020. 

  

Xếp thứ 3 Việt Nam, 1466 Thế giới trên Bảng xếp hạng Website các Trường Đại học trên thế giới do 

Webometrics đánh giá và công bố vào cuối tháng 01/2021 

  

(Nguồn:https://www.tienphong.vn/giao-duc/dh-duy-tan-cac-phuong-an-tuyen-sinh-va-nhieu-diem-moi-

trong-tuyen-sinh-dai-hoc-2021-

1802719.tpo?fbclid=IwAR1aIRPn79YRXJhHml6eXhuCsJAu6rY05xGTl1krwR21j2QoviMarT-0TwY) 
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