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Livestream Tư vấn Tuyển sinh số 16: Chọn trường Thông 

minh 

 

Chiều ngày 29/6/2020, chương trình Livestream Tư vấn Tuyển sinh số 16 với chủ đề “Chọn trường 

thông minh” của Đại học Duy Tân đã thu hút được được sự quan tâm và theo dõi của rất nhiều phụ huynh 

cùng các em học sinh THPT. Livestream có sự tham gia tư vấn của: TS. Võ Thanh Hải - Phó Hiệu trưởng 

Đại học Duy Tân, TS. Nguyễn Phi Sơn - Trưởng phòng Đào tạo Đại học & Sau Đại học, TS. Trịnh Lê 

Tân - Phó Khoa Đào tạo Quốc tế, Kiêm trưởng chương trình PSU, ThS. Lê Thị Khánh Hòa - Phó Giám 

đốc Chương trình Học & Lấy bằng Đại học Mỹ tại Việt Nam và thầy Bùi Đức Anh - Trưởng các Chương 

trình Tài Năng.  

  

 

TS. Võ Thanh Hải giới thiệu về thông tin tuyển sinh 2020 của Đại học Duy Tân 

  

Mở đầu Livestream, TS. Võ Thanh Hải đã giới thiệu những thông tin cơ bản nhất về tình hình tuyển sinh 

năm 2020 và những điểm mới trong tuyển sinh của Đại học Duy Tân. Theo đó,17h ngày 30/6/2020 là thời 

hạn cuối cùng để các em học sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào đại học. Năm nay, kỳ thi 

THPT có một thay đổi nhỏ so với năm 2019 là thí sinh chỉ được chọn 1 trong 2 bài thi Khoa học Tự nhiên 

hoặc Khoa học Xã hội. Điều này sẽ giúp cho các thí sinh tập trung vào các môn thi theo từng khối để đạt 

được kết quả tốt nhất. Những quyền lợi trong quy chế tuyển sinh của các thí sinh vẫn được đảm bảo như: 

Thí sinh có thể đăng ký nhiều nguyện vọng, Mỗi ngành học có nhiều tổ hợp môn cho thí sinh lựa chọn xét 

tuyển, ... 



Tin tức từ Đại học Duy Tân, 254 Nguyễn Văn Linh - Tp Đà Nẵng, www.duytan.edu.vn 

2 

  

Cũng theo TS. Võ Thanh Hải, thí sinh khi xét tuyển vào Đại học Duy Tân có thể lựa chọn:  

  

- Xét tuyển dựa theo kết quả kỳ thi THPT 2020; 

- Xét tuyển dựa theo kết quả Học bạ THPT cho tất cả các ngành bằng 1 trong 2 hình thức sau: Dựa vào 

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

bình môn năm lớp 11 & điểm học kỳ 1 lớp 12. 

  

Với đăng ký xét tuyển bằng học bạ THPT, thí sinh có thể nộp hồ sơ trực tiếp về trường hoặc đăng ký xét 

tuyển trực tuyển trên website: http://tuyensinh.duytan.edu.vn.  

  

 

Các khách mời trong Livestream Tư vấn Tuyển sinh số 16 

  

Trong suốt thời gian phát sóng Livestream, rất nhiều câu hỏi liên quan đến chủ đề của buổi tư vấn cùng 

những vấn về đào tạo của Đại học Duy Tân đã được các bậc phụ huynh cùng các em học sinh gửi về cho 

chương trình. Một trong những câu hỏi được các em học sinh gửi về là: Chương trình Tiên tiến & Quốc 

tế của Đại học Duy Tân đào tạo những ngành gì? Giải đáp cho câu hỏi này, TS. Trịnh Lê Tân cho biết: 

Hiện tại Đại học Duy Tân đang triển khai nhiều chương trình Tiên tiến & Quốc tế gồm: 

  

http://tuyensinh.duytan.edu.vn/
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- Hợp tác với Đại học Carnegie Mellon (CMU) - 1 trong 4 đại học hàng đầu về Công nghệ Thông tin ở 

Mỹ (theo U.S. News 2018) để triển khai các chương trình chuẩn quốc tế về: Công nghệ Phần mềm, Hệ 

thống Thông tin Quản lý và An toàn Thông tin; 

  

Với Đại học Bang Pennsylvania (PSU) 1 trong 50 trường đào tạo Kinh tế - Quản trị Kinh doanh hàng đầu 

của Mỹ (theo U.S.News 2020) để đào tạo các chương trình về: Quản trị Kinh doanh, Kế toán, Tài chính-

Ngân hàng, Du lịch & khách sạn, Du lịch & Nhà hàng và Du lịch & Lữ hành; 

  

- Với Đại học Bang California ở Fullerton (một trong những trường công lập hàng đầu bờ Tây nước Mỹ 

về Xây dựng) cùng Cal Poly ở San Luis Obispo (xếp thứ 5 về đào tạo Kiến trúc ở Mỹ) để đào tạo các 

chương trình tiên tiến đầu tiên ở miền Trung (CSU) về: Kiến trúc và Xây dựng; 

  

- Với Đại học Purdue (Mỹ) - là 1 trong 8 hệ thống đại học hàng đầu ở Mỹ về đào tạo các ngành nghề Kỹ 

thuật và Công nghệ (theo U.S. News 2017) để triển khai Chương trình Tiên tiến (PNU) 2 ngành: Điện - 

Điện tử và Cơ Điện tử. 

  

Bạn có nick face book Vân Anh Nguyễn hỏi rằng: Tại Đại học Duy Tân, có chương trình học tại Việt 

Nam nhận bằng quốc tế không? ThS. Lê Thị Khánh Hòa đã trả lời: Hiện Đại học Duy Tân đang triển khai 

chương trình Học & Lấy bằng Đại học Mỹ tại Việt Nam hay còn được gọi là Du học Tại chỗ (4+0). Sau 

khi hoàn thành khóa học tại Đại học Duy Tân, sinh viên sẽ được nhận bằng đại học của các trường đại 

học Mỹ là đối tác liên kết với Duy Tân gồm Đại học Keuka với ngành Quản trị Kinh doanh và Đại học 

Troy với ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành cùng Kỹ thuật Phần mềm. Theo học chương trình 

này, sinh viên sẽ: 

  

- Thụ hưởng nền giáo dục tiên tiến của nước Mỹ; 

- Được học tập trong môi trường theo chuẩn quốc tế; 

- Học cùng với các sinh viên đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. 

- ... 

  

Một bạn khác khỏi rằng: Thời gian nhận được giấy báo trúng tuyển đối với phương thức xét tuyển học 

bạ? TS. Nguyễn Phi Sơn đã trả lời: Với phương thức xét kết quả học bạ THPT, điểm của tổ hợp môn thí 

sinh đã lựa chọn đáp ứng được: 

  

- Các ngành = tổng điểm 3 môn >= 18 điểm; 

- Ngành Điều dưỡng = tổng điểm 3 môn >= 19.5 điểm 
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  (Thí sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 

điểm trở lên); 

- Ngành Dược = tổng điểm 3 môn >= 24 điểm 

  (Thí sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại Giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 

điểm trở lên); 

- Ngành Y Khoa = Răng Hàm Mặt = tổng điểm 3 môn >= 24 điểm 

  (Thí sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại Giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 

điểm trở lên). 

  

Sau đó, chậm nhất là ngày 4/9 khi thí sinh đã có chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời, Đại học Duy Tân 

sẽ tiến hành gửi giấy báo trúng tuyển cho các thí sinh. 

  

Bạn có nick là Mỹ Trần muốn biết một số thông tin cơ bản về Chương trình Tài năng của Đại học Duy 

Tân và thầy Bùi Đức Anh đã trả lời rằng: Mùa tuyển sinh 2020, Đại học Duy Tân tuyển sinh 10 ngành 

thuộc Chương trình Tài năng.  Chương trình Tài năng được triển khai với mục tiêu tuyển sinh các thí sinh 

có điểm thi đầu vào cao để đào tạo nhân tài phục vụ cho sự nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa của 

đất nước. Sinh viên theo học chương trình này sẽ được đào tạo toàn diện để vừa vững chuyên môn vừa có 

trình độ Tin học, tiếng Anh vượt trội, có kỹ năng “mềm” và đặc biệt là có năng lực tư duy, khả năng sáng 

tạo và tầm nhìn chiến lược. Trong suốt khóa học, sinh viên sẽ có nhiều học phần được học tập trực tiếp 

với các giảng viên nước ngoài. Bên cạnh đó, việc có nhiều sinh viên quốc tế theo học cũng tạo ra môi 

trường học tập đa văn hóa, giúp sinh viên có cơ hội giao lưu, học hỏi cùng với bạn bè quốc tế hướng đến 

trở thành những sinh viên toàn cầu,... 

  

Xuyên suốt Livestream, nhiều câu hỏi về việc chọn ngành, đổi ngành khác so với ngành học đã đăng ký 

ban đầu, chính sách học bổng của nhà trường trong mùa tuyển sinh 2020,... cũng được các thầy cô nhiệt 

tình giải đáp. Bên cạnh đặt câu hỏi trực tiếp trên livestream, nhiều bạn trẻ cũng đã gửi inbox cho Fanpage 

của Đại học Duy Tân để được các cán bộ tư vấn tuyển sinh của nhà trường tư vấn cụ thể và chi tiết hơn. 

  

(Truyền Thông) 

  

 


