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Khai giảng năm học 2009-2010 và chào mừng tân sinh viên 

khóa 15 

 

(Nguồn: Báo Người Lao Động ngày 12/10/2009) Tối ngày 11-10-2009, Trường Đại học Duy Tân Đà Nẵng đã tổ 

chức lễ khai giảng năm học 2009-2010 và chào mừng tân sinh viên khóa 

15. 

Năm 2009 được đánh giá là một năm khó khăn trong công tác tuyển sinh 

do khủng hoảng kinh tế. Tuy nhiên, với chiến lược tuyển sinh hợp lý 

cùng với uy tín của nhà trường trong công tác đào tạo nên công tác tuyển 

sinh diễn ra khá thuận lợi. Việc xét tuyển được tiến hành đúng theo qui 

chế, đảm bảo công bằng, khách quan, thực hiện theo đúng qui định của 

Bộ GD & ĐT. Trong năm học 2009-2010, Đại Học Duy Tân đã tuyển 

sinh được 2900 sinh viên hệ đại học và cao đẳng (với 26 chuyên ngành) 

1000 học sinh Trung cấp chuyên nghiệp (12 chuyên ngành), đạt 100% 

chỉ tiêu tuyển sinh năm 2009 của Bộ GD & ĐT giao. Đặc biệt, các thông 

tin mới nhất về tuyển sinh năm 2009 của trường đã được thông báo kịp thời cho học sinh ở hầu hết các tỉnh thành. 

Nhờ vậy, một số ngành mới như Công nghệ Môi trường, Chương trình Cử nhân chất lượng cao ngành Quản trị kinh 

doanh và Điều khiển tự động đã được nhiều thí sinh biết đến và đăng kí theo học. 

Cũng trong dịp này, Ban giám hiệu nhà trường đã quyết định trao 9 xuất học bổng cho các bạn sinh viên đỗ thủ khoa 

các ngành, mỗi xuất trị giá 1 triệu đến 1,5 triệu đồng; ngân hàng Sài Gòn thương tín Sacombank trao 4 xuất học 

bổng, mỗi xuất trị giá 2.000.000 đồng cho những SV ngành Ngân hàng có thành tích học tập đạt loại giỏi. 

Trong chương trình khai giảng năm học mới, Ban Giám hiệu đã phát động chương trình quyên góp ủng hộ nhân dân 

miền Trung bị thiệt hại trong cơn bảo số 9 vừa qua. 
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