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eUniversity: Học Trực tuyến lấy bằng Đại học ở Việt Nam

Dù biết trong thời buổi hiện nay, tấm bằng đại học có vai trò khá quan trọng trong việc tạo
dựng vị trí và sự nghiệp cho bản thân trong xã hội, nhưng không ít người đành gác… ước
mơ học đại học vì điều kiện kinh tế và thời gian không cho phép. Nắm bắt được nhu cầu
đó, Đại học (ĐH) Duy Tân tiếp tục mở rộng tuyển sinh đào tạo Cử nhân Đại học Trực
tuyến (eUniversity) năm 2016 nhằm mang đến cơ hội học tập mọi lúc mọi nơi cho tất cả các
đối tượng học viên ở khắp các vùng miền Tổ quốc.
Đa dạng ngành nghề cho thí sinh lựa chọn
Chương trình Đào tạo Cử nhân Đại học Trực tuyến - eUniversity của ĐH Duy Tân rất đa dạng
về cơ cấu ngành nghề và bằng cấp, đáp ứng được nhu cầu học tập trong nhiều lĩnh vực khác
nhau của các học viên, từ Quản trị Kinh doanh, Kế toán, Tài chính-Ngân hàng đến Công nghệ
Thông tin, Kỹ thuật Công trình Xây dựng đến Ngôn ngữ Anh và Luật Kinh tế. Dựa trên bằng
cấp đã có của học viên (như THPT, Trung cấp, Cao đẳng hay Đại học), ĐH Duy Tân sẽ bố trí
các chương trình đào tạo tương ứng với thời gian hợp lý từ 1,5 đến4 năm. Sau khi tốt nghiệp,
học viên sẽ được xếp bậc lương Cử nhân Đại học tại các cơ quan, doanh nghiệp theo quy định
của Nhà Nước, và nếu có nguyện vọng, học viêncòn có thể tiếp tục học tiếp lên trình độ Thạc
sĩ, Tiến sĩ.
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Học viên sẽ học qua mạng hoặc theo nhóm, trao đổi trực tiếp với các giảng viên ĐH Duy Tân trong quá trình học
lấy bằng Cử nhân Đại học Trực tuyến
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Cho đến nay, ĐH Duy Tân đã tuyển sinh được 21 khóa eUniversity với gần 3.000 học viên
theo học. Mỗi năm, nhà trường cung cấp cho thị trường lao động hơn 400 Cử nhân ĐH Trực
tuyến có trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệpđảm bảo. Không chỉ triển khai hình
thức đào tạo tiên tiến này tại Tp. Đà Nẵng, ĐH Duy Tân đã tiến hành ký kết hợp tác với nhiều
cơ sở đào tạo trên toàn quốc để mở rộng đào tạo Cử nhân ĐH Trực tuyến eUniversity khắp ba
miền Bắc - Trung - Nam, như ở ĐH Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh, Trường Trung cấp Công nghệ
& Kinh tế Đối ngoại Hà Nội, Trường Trung cấp Kinh kế Kỹ thuật Cà Mau, Trường Cao đẳng
Nghề An Giang, Trường Kinh tế Kỹ thuật Tây Ninh, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Rạch Giá,…
Hình thức đào tạo tiên tiến và hiện đại…
Được đào tạo theo phương thức eLearning (trực tuyến) nên các học viên chủ yếu học qua
mạng Internet. Cụ thể, ĐH Duy Tân đã xây dựng và triển khai hệ thống học liệu phong phú và
đa dạng, phục vụ eUniversity: tư liệu in (sách giáo trình), tư liệu âm thanh (bài giảng thu âm
MP3/MP4) và tư liệu hình ảnh (bài giảng có ghi hình). Đồng thời, mô hình lớp học ảo qua
mạng cho phép giảng viên và sinh viên tương tác dễ dàng với nhau ở nhiều thời điểm. Ngoài
ra, game thực tế ảo 3D SecondLife trong chương trình đào tạo trực tuyến của Duy Tân còn
giúp tổ chức triển khai các hoạt động như thực hành, thảo luận, bài tập nhóm,… như thật,
giúp học viên có thể tiếp xúc và trao đổi với nhau như trong lớp học thật. Học viên làm bài,
trả bài, luyện tập trắc nghiệm với ngân hàng câu hỏi có sẵn trên hệ thống eLearning của
eUniversity.Đồng thời, tùy theo từng môn học, các học viên sẽ có thời lượng khác nhau cho
các buổi học tập trung để trực tiếp trao đổi với giảng viên, ôn tập và thi kết thúc học phần.
Một trong những ưu điểm nổi bật nhất của hình thức đào tạo trực tuyến tại ĐH Duy Tân là
học viên sẽ hoàn toàn chủ động được thời gian học tập. Bên cạnh đó, việc áp dụng học chế tín
chỉ giúp học viên có thể rút ngắn hoặc kéo dài thời gian học tùy theo năng lực và điều kiện cá
nhân. Học viên cũng có thể đăng ký học nhiều ngành và nhận nhiều bằng đại học nếu đủ điều
kiện và năng lực.
Nhà trường nhận hồ sơ liên tục trong suốt năm học. Thời gian khai giảng diễn ra vào đầu các
tháng 2,4,6,8,10,12 trong năm 2016. Địa điểm nộp hồ sơ và học tập: Tại các Trạm đào tạo của
ĐH Duy Tân trên toàn quốc (xem trên tờ rơi hoặc trên website).
(hoặc)Liên hệ Trung tâm Đào tạo Trực tuyến & Bằng 2 - ĐH Duy Tân:
Địa chỉ: Số 254 (182 cũ) đường Nguyễn Văn Linh, Q. Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3.650.403 (Số máy lẻ: 102/108/109)
Website: http://www.euniversity.edu.vn
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