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dtuTV phát sóng Livestream Tư vấn Tuyển sinh 

 

Những thông tin về quy chế tuyển sinh, lựa chọn ngành nghề, chế độ học bổng hay chính sách học phí,… 

là mối quan tâm hàng đầu của các bậc phụ huynh cùng các em học sinh vào mỗi mùa tuyển sinh đại học.  

  

Nhằm giải đáp tất cả các băn khoăn hiện hữu, Trường ĐH Duy Tân đã và đang tổ chức phát sóng 

Livestream Tư vấn Tuyển sinh hằng tuần tại fanpage “Duy Tan University” để cung cấp cho phụ 

huynh và học sinh THPT những thông tin toàn diện trước thời điểm quyết định về lựa chọn trường đại 

học cho 4, 5 năm tới. 

  

 

  

https://duytan.edu.vn/
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Các giảng viên, doanh nghiệp và chuyên gia tham gia tư vấn trên dtuTV 

  

Nhiều chủ đề khác nhau về kỳ thi THPT quốc gia, các chương trình đào tạo, định hướng nghề nghiệp và 

thông tin về các khối ngành của Trường ĐH Duy Tân như: 

  

-    Kinh tế-Quản trị, 

-    Du lịch, 

-    Kỹ thuật, 

-    Công nghệ, 

-    Kiến trúc, Mỹ thuật, 

-    Xây dựng, 

-    Khoa học Sức khỏe, 

-    ... 

  

được các giảng viên, chuyên gia và đại diện doanh nghiệp tư vấn tận tình. Những tham vấn trong chương 

trình sẽ giúp các bạn thí sinh nắm bắt xu thế phát triển của các ngành nghề trong tương lai và gỡ rối khi 

lựa chọn ngành nghề ở các trường đại học. 
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Bên cạnh việc chuẩn bị chu đáo về nhân sự tham gia tư vấn và đầu tư máy móc thiết bị phục vụ 

livestream, ĐH Duy Tân còn xây dựng một đội ngũ tư vấn viên với nhiều kinh nghiệm, có thể thực hiện 

việc phúc đáp toàn bộ các câu hỏi gửi riêng về fanpage “Duy Tan University” hoặc “tuyensinhDTU”. Tại 

đây, đội ngũ tư vấn sẽ “bật mí” thêm cho các bạn thí sinh về: 

  

-    Những bí kíp ôn luyện, 

-    Cách giữ vững tâm lý trước kỳ thi, 

-    Cách chọn nghề theo tính cách, tố chất, 

-    … 

  

Khởi động từ đầu năm 2020, Trường ĐH Duy Tân đã phát sóng được 6 số Livestream Tư vấn Tuyển sinh, 

bao gồm các chủ đề: 

  

•    Khối ngành Khoa học Sức khỏe, 

•    Cách mạng Công nghiệp 4.0 - Cơ hội việc làm cho sinh viên khối ngành Kiến trúc, Xây dựng, Thiết 

kế Đồ họa và Thiết kế Thời trang, 

•    Đa dạng các phương thức tuyển sinh & ngành mới, 

•    Smart Tourism 4.0, 

•    Cơ hội việc làm của các chương trình tiên tiến, quốc tế, du học và du học tại chỗ, 

•    Một số ngành nghề kiến tạo trên nền tảng xã hội & nhân văn. 
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Các thầy cô và chuyên gia tham gia tư vấn tuyển sinh đại học trên dtuTV 
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Một điểm thú vị là người xem có thể tương tác tốt bằng cách trực tiếp đặt câu hỏi cho chương trình, like 

và share livestream ở chế độ công khai; tag nhiều bạn bè thì sẽ có cơ hội nhận được 1 thẻ cào điện thoại 

mệnh giá 50.000 đồng đến 100.000 đồng. Trường ĐH Duy Tân sẽ dành quà tặng cho 10-20 người xem 

nhanh tay nhất. Đừng bỏ lỡ livestream này và hãy tương tác với dtuTV và ĐH Duy Tân để trở thành chủ 

sở hữu các phần quà thú vị. 

  

Hãy cùng đón xem các số Livestream Tư vấn Tuyển sinh tiếp theo tại fanpage “Duy Tan University” để 

lắng nghe những chia sẻ bổ ích từ phía các thầy cô Trường ĐH Duy Tân, giúp đưa ra các quyết định sáng 

suốt trong việc lựa chọn ngành nghề phù hợp với bản thân, các bạn nhé! 

  

ĐẠI HỌC DUY TÂN 

  

- 1 trong 500 Đại học Tốt nhất Châu Á năm 2020 theo QS ranking. 

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

- Xếp thứ 3 trong 8 trường Đại học của Việt Nam trên bảng xếp hạng URAP. 

- Xếp 1854 thế giới và thứ 3 trong 4 Đại học của Việt Nam trên bảng xếp hạng CWUR. 

  

Các bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin tuyển sinh Tại đây 

  

Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm Tuyển sinh - Trường 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 

Fanpage: tuyensinhdtu; Duy Tan University 

  

(Nguồn:https://kiemtruong.vn/tin-tuyen-sinh/5361/672/1/dtuTV-phat-song-Livestream-Tu-van-Tuyen-

sinh.html?fbclid=IwAR0630JvT_kbD9CK6hkwc-vsAtvfZrf_6JmGkCpZODmmODJGWkj_KYKFBVE) 

  

 

https://duytan.edu.vn/tuyen-sinh/Page/Home.aspx
https://kiemtruong.vn/tin-tuyen-sinh/5361/672/1/dtuTV-phat-song-Livestream-Tu-van-Tuyen-sinh.html?fbclid=IwAR0630JvT_kbD9CK6hkwc-vsAtvfZrf_6JmGkCpZODmmODJGWkj_KYKFBVE
https://kiemtruong.vn/tin-tuyen-sinh/5361/672/1/dtuTV-phat-song-Livestream-Tu-van-Tuyen-sinh.html?fbclid=IwAR0630JvT_kbD9CK6hkwc-vsAtvfZrf_6JmGkCpZODmmODJGWkj_KYKFBVE

