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TH Ô N G  BÁO TU Y ÊN  SINH  
C Ử  N H Â N  Đ Ạ I H Ọ C  TRỰ C TU Y ẾN (H Ệ T Ừ  X A) N Ă M  2015

TRẠM TRUNG TAM GIÁo’ DỤC THƯỜNG XUYÊN QUANG NAM

Căn cứ Quyết định số 3485/QĐ-BGDDT ngày 23/06/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục & Đào tạo về việc cho phép Trường Đại học Duy Tân được mở khóa đào tạo trình độ 
Đại học theo hình thức giáo dục từ xa, Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học Duy Tân 
thông báo tuyển sinh đào tạo Cử nhân Đại học Trực tuyến (hệ từ xa) năm 2015, tại tất cả 
các Trạm đào tạo của Trường Đại học Duy Tân trên toàn quốc.
I. ĐÓI TƯỢNG TUYẺN SINH:

Tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương), tốt nghiệp Trung cấp, tốt nghiệp Cao đẳng 
(hoặc đang học năm cuối Cao đẳng), tốt nghiệp Đại học (hoặc đang học năm cuối Đại học).
II. HÌNH THỨC TUYẺN SINH: Xét tuyển (Không thi tuyển)
III. NGÀNH ĐÀO TẠO:

1. Quản trị Kinh doanh;
2. Công nghệ Thông tin;
3. Kỹ thuật Công trình Xây dựng.
4. Tài chính-Ngân hàng.
5. Kế toán
6. Ngôn ngữ Anh

IV. THỜI GIAN ĐÀO TẠO VÀ BẰNG CẤP ĐƯỢC NHẬN:

BẬC ĐÀO TẠO ĐÓI TƯỢNG TUYỂN SINH THỜI GIAN

ĐẠI HỌC

Tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) 8 Học kỳ

Tốt nghiệp Trung cấp, Trung cấp nghề 5 Học kỳ
Tốt nghiệp Cao đắng/ Cao đẳng Nghề hoặc đang 
học năm cuối Cao đẳng/ Cao đẳng Nghề (khác 
nhóm ngành)

5 Học kỳ

Tốt nghiệp Cao đắng/ Cao đẳng Nghề hoặc đang 
học năm cuối Cao đẳng/ Cao đẳng Nghề (cùng 
nhóm ngành)

4 Học kỳ

Tốt nghiệp Đại học (hoặc đang học năm cuối Đại 
học) 4 Học kỳ

Lưu ý: Riêng ngành Xây dựng, tât cả các đôi tượng tuyên sinh đêu học thêm 01 học kỳ.
•  Bằng chỉnh thức do Đại học Duy Tân cấp, Bộ GD&ĐTphê duyệt.
•  Bằng cấp nằm trong hệ thống văn bằng Quốc dân, được công nhận trên toàn lãnh 

thổ Việt Nam.

• Được xếp bậc lương đại học (Cử nhân/ Kỹ sư) tại cơ quan, doanh nghiệp.



V. PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP
Học viên đưọc học tập theo phương pháp eLearning vói những ưu điểm:

> Tương tác trực tiếp với giảng viên có học vị và giàu kinh nghiệm thực tế trong các 
buổi học và ôn tập.

>  Tiếp thu nội dung giảng dạy qua video bài giảng multimedia (dưới dạng đĩa VCD/ 
DVD) và học liệu giấy.

>  Làm bài tập và trả bài thường xuyên qua mạng e-Leaming (học tập trực tuyến).
>  Liên lạc và nhận phản hồi tức thời từ giảng viên và bạn học qua email và Online 

forum (tương tác với giảng viên).
>  Làm bài tập tương tác nhóm với các học viên khác qua game mô phỏng Thực tế ảo 

Đại học Duy Tân trên mạng SecondLife.
>  Ôn tập và thi tập trung, có thể thi lại hoặc thi bù nhiều lần qua hệ thống ngân hàng 

câu hỏi của e-Ưniversity.
V. HỒ S ơ  NHẬP HỌC (MỎI HỌC VIÊN N ộ p  02 B ộ  HỒ sơ ):

1. Phiếu Đăng ký Nhập học (theo mẫu);
2. Sơ yểu Lý lịch (có xác nhận của địa phương hoặc cơ quan công tác);
3. Bản sao Bằng tốt nghiệp (có công chứng, chứng thực);
4. Bản sao Học bạ hoặc Bảng điểm (có công chứng, chứng thực);
5. Bản sao Giấy khai sinh (hoặc bản photocopy có công chứng, chứng thực);
6. Bản sao Giấy chứng minh thư nhân dân;
7. 02 màu chụp chân dung cỡ 3x4 cm (chụp trong vòng 6 tháng);
8. 02 phong bì có dán tem (ghi rõ địa chỉ người nhận);
9. Lệ phí xét tuyển: 100.000 đồng (Một trăm ngàn đồng);
10. Lệ phí phát hành hồ sơ: M iễn phí.

VI. HẠN NỘP HÒ S ơ  VÀ NHẬP HỌC:
Thời gian nhận hồ sơ: Nhận liên tục trong năm
Thòi gian khai giảng: Dự kiến vào ngày 01 của tháng 2,4,6,8,10,12 trong năm 2015. 
Địa điểm học: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Quảng Nam, số: 124B Trần 

Quý Cáp,tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 
Số ĐT: (0510)3 812087
E-Mail: ndt57gmail.com Website: http://www.gdtxqnam.edu.vn 
Hoặc liên hệ Trung tâm Đào tạo Trực tuyến & Bằng 2 -  Đại học Duy Tân:
Điện thoại: (0511) 3 650.403 (Máy 
E-Mail: eleaming@duytan.edu.vn
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