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THÔNG BÁO TUYỂN SINH 
Đào tạo bậc Đại học Bằng thứ 2 hệ chính quy - năm 2015 

Khóa B21 (2015 - 2017), tại Trường Đại học Duy Tân 
Chỉ tiêu: 400

Trường Đại học Duy Tân thông báo tuyển sinh đào tạo bậc Đại học Bằng thứ 2 hê 
chính quy - năm 2015 như sau:
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STT MẢ NGÀNH TÊN NGÀNH TÊN CHUYÊN NGÀNH1 D340101 Quản trị Kinh doanh + Quản tri Kinh doanh Tống hơp
2 D340201 Tài chính - Ngân hàng + Tài chính Doanh nghiệp 

+ Ngân hàng
3 D340301 Kế toán + Kế toán -  Kiểm toán 

+ Ke toán Doanh nshiên
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Quản trị Dịch vụ -
Du lịch & Lữ hành 
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+ Quản trị Dịch vụ - Du lịch & Lữ hành

2.2

2.1. Công dân Việt Nam, có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy do các cơ sở 
đào tạo của Việt Nam cấp (không phân biệt ngành nghề đào tạo), sinh viên 
hệ đại học chính quy tập trung dài hạn năm thứ 3 (đối với hệ đào tạo 4 
năm), năm thứ 4 (đối với hệ đào tạo từ 4,5 năm đến 5 năm), năm thứ 5 (đối 
với hệ đào tạo từ 5,5 năm đến 6 năm) trở đi, đảm bảo các điều kiện được 
quy định tại Điều 2 của quy chế tuyển sinh và đào tạo hệ đại học bằng thứ 2, 
ban hành kèm theo quyết định sổ 22/200 l/QĐ-BGD&ĐT ngay 26 thang 6 
năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và đạt các yêu cầu tuyển 
sinh theo quy định của Trường.
Nộp đầy đủ và đúng hạn hồ sơ đăng ký dự tuyển theo quy định của Trường 
Đại học Duy Tân.

2.3. Đạt yêu câu tuyển sinh theo quy định của Trường Đại học Duy Tân
3. HÌNH THỨC TUYỂN SINH

Trường Đại học Duy Tân tuyển sinh bậc Đại học Bằng thứ 2 hệ chính quy - năm 
2015 theo hình thức xét tuyển (không thi tuyển).

3.1. Đối tượng tuyển sinh
Công dân Việt Nam, có băng tốt nghiệp đại học chính quy từ các trường Đại học 

trong nước (không phân biệt ngành nghề đào tạo), sinh viên hệ đại học chính quy tập 
trung dài hạn năm thứ 3 (đối với hệ đào tạo 4 năm), năm thứ 4. (đối với hệ đào tạo từ 4 5 
năm đên 5 năm), năm thứ 5 (đối với hệ đào tạo từ 5,5 năm đến 6 năm) trở đi, có kết qủả 
học tập từ trung bình trở lên ở các trường đại học.
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3.2. Công nhận trúng tuyển
3.5.1. Căn cứ vào chỉ tiêu, kểt quả đăng ký của từng ngành (chuyên ngành), kết quả

xét tuyên, Trường công nhận danh sách sinh viên trúng tuyển theo từng ngành (chuyên 
ngành).

3.5.2. Nếu số lượng thí sinh trúng tuyển vào một ngành nào đó mà không đủ số 
lượng tôi thiêu cho một lớp (30 sinh viên) thì Nhà trường sẽ không đào tạo ngành đó và sẽ 
chuyên những hô sơ này sang các ngành khác có tổ chức đào tạo (sau khi có sự đồng ý 
của thí sinh). Trường họp thí sinh không đồng ý chuyển sang ngành khác thì được bảo lưu 
kêt quả tuyên sinh sang kỳ tuyển sinh tiếp theo.

3.3. Triệu tập thí sinh trúng tuyển nhập học
Theo quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hiện hành.
3.4. Công nhận danh sách sinh viên nhập học
Nêu sau thời gian nhập học mà những thí sinh trúng tuyển nhưng không đến làm 

thủ tục nhập học, nộp học phí thì mặc nhiên kết quả trúng tuyển của thí sinh sẽ bị hủy bỏ.
Sau thời gian 15 ngày kê từ ngày nhập học đã ghi trên giấy triệu tập nhập học 

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến & Bằng 2 lập danh sách thí sinh đã hoàn thành thủ tục 
nhập học trình Hiệu trưởng ban hành quyết định công nhận danh sách sinh viên nhập học.

4. HÌNH THỨC, THỜI GIAN ĐÀO TẠO VÀ HỌC PHÍ
4.1. Hình thức đào tạo: Học tập trung, liên tục tại Trường, theo học chế tín chỉ- 

Hàng ngày học từ 17h45 đến 21h00, kết hợp với học ban ngày Chủ nhật.
4.2. Thời gian thiết kế cho khóa học: Hai (2) năm.
4.3. Học phí: Tính theo từng tín chỉ (mức học phí được quy định theo từng thời 

điêm phù hợp với thực tế của Trường). Sinh viên nộp học phí theo tổng số 
tín chỉ của từng học kỳ (hoặc theo từng đợt học).

4.4. Lệ phí tốt nghiệp: Người học nộp lệ phí tốt nghiệp theo quy định của các 
nội dung tốt nghiệp cuối khóa.

5. TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG
5.1. Người học sau khi tích lũy đủ các học phần trong chương trình đào tạo và 

đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy định tại Điều 27 của Quy chế 
43/2007/QĐ-BGD&ĐT sẽ được xét công nhận và được cấp bằng tốt nghiệp 
bậc Đại học Bằng thứ 2 hệ chính quy, đúng với ngành đã được công nhận 
tot nghiẹp. Băng được câp năm trong hệ thống văn bằng quốc gia, trong văn 
băng tôt nghiệp ghi hình thức đào tạo chính quy, dưới dòng chữ Bằng tốt 
nghiệp đại học ghi trong ngoặc đơn dòng chữ: “Bằng thứ hai”.

5.2. Riêng đôi tượng là sinh viên đăng ký học hệ Đại học Bằng thứ 2 sẽ chỉ được 
xét công nhận và cấp bằng tốt nghiệp khi đã có quyết định công nhận và cấp 
bằng tốt nghiệp đại học thứ nhất.

6. HỒ Sơ  TUYỂN SINH:
Theo mẫu chung của Trường phát hành, gồm :
6.1. Phiếu đăng ký học bằng Đại học thứ 2 (theo mẫu);
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6.2. Hồ sơ tuyển sinh dùng cho người đăng ký học bằng Đại học thứ 2 (theo
mẫu) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (hoặc cua Trường Đại học nơi
sinh viên đang theo học/ Cơ quan công tác/ Địa phương) và cỏ dấu giáp lai 
trên ảnh;

6.3. Giấy chứng nhận sức khỏe (có dán ảnh) do Bệnh viện cấp quận (huyện) trở 
lên cấp, không quá 6 tháng;

6.4. Bản sao Giấy khai sinh (hoặc bản photocopy có công chứng)-
6.5. Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp đại học thứ nhất (Nhà trường sẽ tiến 

hành đôi chiêu bản chính sau).
6.6. Bản sao công chứng Bảng điểm toàn khóa bằng đại học thứ nhất
6.7. Bản sao công chứng Giấy chứng minh nhân dân.
6.8. 04 ảnh màu chụp chân dung cỡ 3x4 cm, mới chụp trong vòng 6 tháng (dán 

vào phiêu dán ảnh, ghi rõ các nội dung cần thiết)-
6.9.  ̂ Lệ phí đăng ký thi tuyển (hoặc Lệ phí xét tuyển)- 

7. THỜI GIAN TIỂN HÀNH:
STT Nội dung công việc Thời gian tiến hành

1 Bán và nhận Hồ sơ tuyển sinh Đợt l: Đên 06/06/2015;
Đợt 2: Đến 05/12/2015.

2 Xét tuyển; Gửi Giấy báo nhập học Đợt 1: Từ 06/06/2015 - 09/06/2015;
Đợt 2: Từ 05/12/2015 - 08/12/2015.

3 Làm thủ tục nhập học + Nộp học phí Đợt 1: Từ 10/06/2015 - 19/06/2015;
Đợt 2: Từ 09/12/2015 - 12/12/2015.

4 Khai giảng (dự kiến) Ngày 20/06/2015. '
5 Tổ chức Dạy & Học Đợt 1: Từ 21/06/2015;

Đợt 2: Từ 14/12/2015. 'iỌ C

7.1. Lệ phí hô sơ : 20.000 đồng/ bộ hồ sơ. LA p 
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7.2. Lệ phí Xét tuyển: 100.000 đồng/ Hồ sơ.
Mọi thông tin về tuyển sinh bậc Đại học Bằng thứ 2 hệ chính quy năm 20 m ặ r  

Trường Đại học Duy Tân có thể tìm hiểu chi tiết tại Website tuyển sinh của Trường tại địa 
chi: http://tuvensinh.duvtan.edu.vr, hoăc htíp://baní?2.duvtan.edu.vn

Hoặc trực tiêp liên hệ tại Trung tâm Đào tạo Trực tuyến & Bằng 2 - Trường Đại 
học Duy Tân, Phòng 108, cơ sở 182 Nguyễn Văn Linh, TP Đà Nằng.

Điện thoại liên hệ: (0511) 3.650403 (số nội bộ: 108).
Hotline: 0934.800.287 -  0932.535.345
E-M ail: bans2 (a).duvtan.edu.vn 

Nơi nhân:
- Ban Giám hiệu;

- Các đơn vị trong toàn Trường;

- Website tuyển sinh & các khoa;

- Lưu: VT, TT.ĐTTT & B2.
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