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Trúng tuyển Đại học Duy Tân bằng Phương thức Xét tuyển 

Học bạ 

 

Sáng ngày 10.8, ĐH Duy Tân công bố điểm Chuẩn trúng tuyển vào trường bằng phương thức Xét 

tuyển học bạ.  

  

Theo đó, điểm chuẩn trúng tuyển như sau: 

  

- Các ngành có tổng điểm 3 môn xét tuyển bằng 18 điểm; 

- Ngành Điều dưỡng đa khoa có tổng điểm 3 môn xét tuyển bằng 19,5 điểm; 

(Học lực lớp 12 xếp loại Khá trở lên hoặc điểm xét Tốt nghiệp THPT từ 6,5 điểm trở lên) 

- Ngành Dược sĩ (đại học), ngành Y Đa Khoa, và ngành Bác sĩ răng-hàm-mặt có tổng điểm 3 môn xét 

tuyển bằng 24 điểm. 

(Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi trở lên hoặc điểm xét Tốt nghiệp THPT từ 8.0 điểm trở lên) 

  

Bên cạnh đó, trường dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT vào khối ngành 

Khoa học sức khỏe (điều dưỡng, dược, y đa khoa, bác sĩ răng hàm mặt) bằng điểm sàn do Bộ GD-ĐT 

công bố. 

Chính phủ và Bộ GD-ĐT vừa có kế hoạch tổ chức kỳ thi Tốt nghiệp THPT thành 2 đợt, trong đó thí sinh 

ở các địa phương cách ly xã hội hoặc thuộc diện F1, F2 sẽ tổ chức thi sau (đợt 2). 

  

Để đảm bảo và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho: Những thí sinh thuộc Đà Nẵng, Quảng Nam, và những 

thí sinh thuộc diện F1, F2 có thêm cơ hội vào ngưỡng cửa đại học. Hội đồng Tuyển sinh trường ĐH Duy 

Tân quyết định cho phép những thí sinh này trúng tuyển bằng phương thức xét học bạ nhưng chưa tốt 

nghiệp THPT được công nhận Trúng tuyển Tạm thời. Chỉ khi thí sinh có chứng nhận tốt nghiệp sẽ được 

công nhận trúng tuyển chính thức sau đó. 

  

https://duytan.edu.vn/
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Đông đảo thí sinh đăng ký vào ĐH Duy Tân bằng phương thức Xét học bạ trong các năm gần đây 

  

Những thí sinh chưa đăng ký vào ĐH Duy Tân, cũng có thể đăng ký ngay vào trường bằng phương 

thức Xét tuyển Học bạ Trực tuyến. Thí sinh có thể đăng ký ngay tại địa chỉ: 

http://tuyensinh.duytan.edu.vn 

  

http://tuyensinh.duytan.edu.vn/
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Giao diện đăng ký Xét tuyển học bạ trực tuyến vào ĐH Duy Tân tại 

https://tuyensinh.duytan.edu.vn/xettuyenhocbatructuyen 

  

Những thí sinh đã nộp hồ sơ, có thể tra cứu danh sách TẠI ĐÂY 

  

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh trong quá trình giãn cách xã hội, tránh tiếp xúc gần theo 

quy định của Bộ Y tế, thí sinh có thể xác nhận việc Nhập học tại trường bằng hình thức Trực tuyến 

(online) tại địa chỉ: 

  

http://nhaphoc.duytan.edu.vn 

  

Học bổng dành cho Xét tuyển bằng Học bạ 

  

https://tuyensinh.duytan.edu.vn/xettuyenhocbatructuyen
https://duytan.edu.vn/tuyen-sinh/Tracuuketquatrungtuyendh/
http://nhaphoc.duytan.edu.vn/
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700 suất học bổng với trị giá hơn 1 tỉ đồng cho những thí sinh có tổng điểm 3 môn xét tuyển bằng Học 

bạ THPT từ 22 điểm trở lên, mức học bổng từ 500 ngàn đồng đến 2 triệu đồng. 

  

Mọi thông tin về tuyển sinh thí sinh có thể tìm hiểu chi tiết tại: 

  

Website: http://tuyensinh.duytan.edu.vn 

Điện thoại: (0236) 3653.561-3650403 - Fax: (0236) 3650443 

Điện thoại đường dây nóng: 1900.2252 - 0905.294390 - 0905.294391 

Email: tuyensinh@duytan.edu.vn; 

Facebook: tuyensinhdtu; Zalo: 0905.294390 - 0905.294391 

  

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 3/4 đại học của Việt Nam (thứ 1659 thế giới) trên bảng xếp hạng các Đại học trên Thế giới - 

CWUR. 

- Xếp thứ 3/8 đại học của Việt Nam (thứ 1147 thế giới) trên bảng xếp hạng theo Học thuật - URAP. 

- Xếp thứ 2 của Việt Nam trên bảng xếp hạng Nature Index 2019.  

  

(Nguồn: https://thanhnien.vn/giao-duc/trung-tuyen-dh-duy-tan-bang-phuong-thuc-xet-tuyen-hoc-ba-

1263119.html?fbclid=IwAR1XBfc76QFnmJZx84Ue8vN9b--pJzqsAyN-CCKshKHCBWXLO6PrAcZngKc) 

  

 

http://tuyensinh.duytan.edu.vn/

