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              n    o               n    o       n       

Q ản  N m 

 

Nhằm động viên và khích lệ tinh thần học tập cho các em học sinh THPT, Đại học Duy Tân đã trao 48 

suất học bổng với tổng giá trị 48 triệu đồng cho học sinh giỏi các trường THPT trên địa bàn t nh  u ng 

Nam vào sáng ngày           tại Ph ng     - C  s  s     uang Trung, Tp  Đà N ng  Đây là một trong 

những hoạt động thuộc chư ng trình “Hỗ trợ trong lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo” theo thỏa thuận hợp tác 

giữa Đại học Duy Tân và S  Giáo dục & Đào tạo t nh  u ng Nam  

 

  

Các em học sinh giỏi tỉnh Quảng Nam vui mừng khi nhận được học bổng của  

Đại học Duy Tân...  

  

Phát biểu tại Lễ trao Học bổng, Nhà giáo Ưu tú - Anh hùng Lao động Lê Công C  - Chủ tịch Hội đồng 

 u n trị kiêm Hiệu trư ng Đại học Duy Tân cho biết: “Tỉnh Quảng Nam nổi tiếng là đất hiếu học và là 

nơi sản sinh ra nhiều danh nhân cho đất nước. Quảng Nam cũng là tỉnh có truyền thống trung dũng kiên 

cường, đi đầu trong phong trào chống giặc ngoại xâm. Là một người con của đất Quảng, đã từng tham 

gia cả hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, thấu hiểu được những mất mát và đau thương mà 

người dân phải gánh chịu, tôi đã nguyện dành mọi thời gian và tâm huyết để góp sức xây dựng quê 

hương. Với những suất học bổng ngày hôm nay nhận được từ Đại học Duy Tân, mong rằng các em học 

sinh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của cha ông, cố gắng học tập và rèn luyện để đóng góp tài sức xây 

dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp hơn.” 
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 ... và hào hứng tham quan cơ sở vật chất của nhà trường 

 

Trong buổi trao tặng lần này, Đại học Duy Tân đã trao 48 suất học bổng với trị giá   triệu đồng suất cho 

48 học sinh kh i    vượt khó, học giỏi   các trường THPT trên địa bàn t nh  u ng Nam  Ngoài ra, sinh 

viên Khoa Kiến trúc - Đại học Duy Tân cũng đã tự tay viết tặng các em học sinh bức thư pháp với nội 

dung “Tài - B n lĩnh tài năng nên sự nghiệp”  Đó như là một lời chúc, lời nhắn nhủ mà sinh viên Duy Tân 

mu n gửi đến các em học sinh kh i    hãy tự tin và không ngừng nỗ lực để gặt hái được những kết qu  

t t nhất trong kỳ thi THPT  u c gia sắp tới   

 

Ngay tại chư ng trình, ThS  Đặng Ngọc Trung - Giám đ c Trung tâm Tuyển sinh & Truyền thông, Đại 

học Duy Tân đã cung cấp cho các em học sinh THPT t nh  u ng Nam những thông tin tuyển sinh quan 

trọng của nhà trường, giúp các em có thêm nhiều sự lựa chọn trong mùa tuyển sinh      năm nay  Theo 

đó, Duy Tân là trường đại học đào tạo đa ngành, đa bậc, đa hệ, có nhiều chư ng trình tiên tiến và qu c tế, 

đáp ứng được nhu cầu học tập ngày càng cao của xã hội  Năm nay nhà trường tuyển sinh theo hai phư ng 

thức:       t tuyển theo học bạ THPT “Kết qu    học kỳ lớp   ”,       t tuyển dựa vào kết qu  Kỳ thi 

THPT  u c gia  Nhà trường cũng m  các lớp Luyện thi miễn phí môn     M  thuật Hình họa  và có 

website l  ện     m ễn p í nhằm hỗ trợ t t nhất cho các em học sinh trong quá trình ôn tập  Ngoài ra, các 

em học sinh có thể truy cập vào website http://tuyensinh.duytan.edu.vn/ và click vào mục “  ắ  

n   ệm  ướn  n   ệp” để kiểm tra năng lực của b n thân và có định hướng nghề nghiệp phù hợp cho 

tư ng lai    

 

Bên cạnh đó, các em học sinh THPT đã có một ngày tr i nghiệm làm sinh viên Duy Tân đầy thú vị  Dưới 

sự dẫn dắt của các gi ng viên Duy Tân, các em học sinh đã làm quen với phư ng pháp và cách thức học 

tập mới khi bước chân vào gi ng đường đại học   ua đó, các em học được cách chủ động đặt vấn đề với 

gi ng viên, được nói lên những tâm tư nguyện vọng và ước m  trong tư ng lai của mình để nhận được 

http://luyenthi.duytan.edu.vn/
http://tuyensinh.duytan.edu.vn/Page/Home.aspx
http://tuyensinh.duytan.edu.vn/Tracnghiemhuongnghiep/
http://tuyensinh.duytan.edu.vn/Tracnghiemhuongnghiep/
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những sự tư vấn cũng như định hướng đúng đắn nhất  Được tham quan c  s  vật chất của nhà trường để 

hiểu rõ h n về môi trường học tập năng động và hiện đại khi chính thức tr  thành sinh viên đại học  

 

Em Arấl Trinh - Học sinh lớp    4, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú t nh  u ng Nam hào hứng chia sẻ: 

“Em rất vinh dự khi nhận được học bổng của Đại học Duy Tân. Đây là nguồn động viên, khích lệ rất lớn 

cả về mặt vật chất cũng như tinh thần, giúp chúng em có thêm ý chí và điều kiện để tiếp tục phấn đấu học 

tập để biến những ước mơ của mình trở thành hiện thực. Qua tìm hiểu cùng những trải nghiệm có được 

trong ngày hôm nay, chúng em biết rằng Đại học Duy Tân không chỉ chú trọng đào tạo về kiến thức và kỹ 

năng chuyên môn mà còn tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa sôi nổi, giúp sinh viên trau dồi thêm nhiều 

kỹ năng „mềm‟ hữu ích, đáp ứng được nhu cầu của các nhà tuyển dụng. Bởi vậy, Đại học Duy Tân thực 

sự là địa chỉ đào tạo tin cậy, chắp cánh cho những ước mơ của chúng em.” 

 

(Truyền Thông) 

 


