
Đại học Kinh tế Đà Nẵng công bố phương án tuyển sinh 2017 - Chính thức 

ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng) vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh, tổ hợp xét 
tuyển và mức học phí cho từng ngành cùng các chính sách ưu tiên 
cho tân sinh viên trong năm học 2017-2018. 

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng xét tuyển học sinh trên toàn quốc 
tốt nghiệp kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017. Trường xét tuyển 
ưu tiên theo trình tự:   

        a) Xét tuyển thẳng những thí sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi 
quốc gia và những thí sinh đủ điều kiện khác theo quy định của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo và 

        b) Xét tuyển những thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, điểm xét 
tuyển dựa trên kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017. Xét 
trúng tuyển theo ngành dựa trên chỉ tiêu đào tạo của từng ngành đã được 
công bố và điểm xét tuyển của thí sinh và sau khi trúng tuyển vào ngành, 
sinh viên được lựa chọn và đăng ký theo học ở bất kỳ chuyên ngành thuộc 
ngành đã đăng ký. 

                        Thông tin cụ thể về mã tổ hợp môn, ngành, chuyên 
ngành mức học phí năm học 2017-2018 như sau: 

-       Nhóm 1: Mã tổ hợp môn: A00 (Toán, Vật lí, Hóa học), A01 (Toán, Vật lí, 
Tiếng Anh), D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) và D90 (Toán, Khoa học tự 
nhiên, Tiếng Anh).Thông tin cụ thể các ngành/ chuyên ngành tuyển sinh 
như sau: 

TT Tên ngành Mã 

đăng ký 

Chỉ 

tiêu 

Tên chuyên ngành Học phí năm 

học 2017-

2018 

 (triệu 

đồng/năm) 

1 Kinh tế D310101 205 Kinh tế phát triển 9,5 

Kinh tế và quản lý công 9,5 

Kinh tế đầu tư 9,5 

2 Quản trị kinh doanh D340101 360 Quản trị kinh doanh tổng 17,5 



quát 

Quản trị tài chính 17,5 

Quản trị chuỗi cung ứng 13,5 

3 Quản trị Dịch vụ du 

lịch và lữ hành 

D340103 195 Quản trị kinh doanh du lịch 17,5 

Quản trị sự kiện và lễ hội 13,5 

4 Quản trị khách sạn D340107 100 Quản trị khách sạn 13,5 

5 Marketing D340115 130 Marketing 17,5 

6 Kinh doanh quốc tế D340120 200 Ngoại thương 17,5 

7 Kinh doanh thương 

mại 

D340121 125 Quản trị Kinh doanh thương 

mại 

17,5 

8 Tài chính - Ngân 

hàng 

D340201 295 Ngân hàng 17,5 

Tài chính doanh nghiệp 17,5 

Tài chính công 13,5 

9 Kế toán D340301 270 Kế toán 17,5 

10 Kiểm toán D340302 165 Kiểm toán 17,5 

11 Quản trị nhân lực D340404 80 Quản trị nguồn nhân lực 9,5 

12 Hê ̣thống thông tin 

quản lý 

D340405 170 Tin hoc̣ quản lý 13,5 

Quản trị hệ thống thông tin 13,5 

Thương mại điện tử 13,5 

13 Thống kê D460201 50 Thống kê Kinh tế Xã hội 9,5 

-       Nhóm 2: Mã tổ hợp môn xét tuyển là: A00 (Toán, Vật lí, Hóa học), A01 
(Toán, Vật lí, Tiếng Anh), D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) và D96 (Toán, 



Khoa học xã hội, Tiếng Anh).Thông tin cụ thể các ngành/ chuyên ngành 
tuyển sinh như sau: 

TT Tên ngành Mã 

đăng ký 

Chỉ 

tiêu 

Tên chuyên ngành Học phí 

năm học 

2017-2018 

(triệu 

đồng/năm) 

1 Quản lý Nhà nước D310205 85 Hành chính công 9,5 

Kinh tế chính trị 9,5 

2 Luật D380101 75 Luật học 13,5 

3 Luật kinh tế D380107 125 Luâṭ kinh doanh 13,5 

            Để đảm bảo quyền lợi và khuyến khích sinh viên, Nhà trường xây 
dựng nhiều chính sách dành cho sinh viên: 

            1. Chính sách ưu đãi trong tuyển sinh 

- Đối tượng: Sinh viên có điểm tuyển sinh đạt 26,5 điểm trở lên (không tính 
điểm ưu tiên) 

- Chính sách ưu đãi: 

+ Tuyển chọn đi học nước ngoài theo các chương trình trao đổi sinh viên của 
Trường ĐH Kinh tế với các trường đại học trên thế giới; 

+ Cấp học bổng toàn phần trị giá 100% học phí theo chuyên ngành đào tạo 
trong năm học đầu tiên; 

+ Hỗ trợ sinh hoạt phí 1.000.000đ/tháng trong năm học đầu tiên; 

+ Bố trí ở và miễn 100% nội trú phí Ký túc xá Trường ĐH Kinh tế; 

+ Xét và cấp học bổng tài trợ của cá nhân, tổ chức tài trợ cho sinh viên có 
thành tích học tập xuất sắc. 

* Sinh viên sẽ tiếp tục được hưởng chính sách ưu đãi trên, nếu các năm học 
tiếp theo có kết quả học tập và rèn luyện đạt từ loại giỏi trở lên. 

            2. Chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập 

- Nhà trường miễn, giảm học phí cho sinh viên thuộc các đối tượng chính sách 



năm học 2017-2018: 

+ Đối tượng miễn học phí: Hỗ trợ 100% học phí toàn khóa học. 

+ Đối tượng giảm học phí: 

 Mức giảm 70%: Học phí 2.220.000 đồng/ năm học. 
 Mức giảm 50%: Học phí 3.700.000 đồng/ năm học. 

- Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ 
nghèo và cận nghèo bằng 60% mức lương cơ sở. 

            3. Chính sách hỗ trợ sinh viên thuộc gia đình hộ nghèo và có 
hoàn cảnh đặc biệt 

- Chính sách của ‘’Quỹ hỗ trợ đặc biệt’’ – Trường Đại học Kinh tế: 

+ Hỗ trợ 100% hoặc một phần học phí cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt 
khó khăn; 

+ Trợ cấp xã hội hàng tháng cho sinh viên thuộc gia đình hộ nghèo. 

- Hỗ trợ 100% lãi suất vay phục vụ học tập tại ‘’Quỹ tín dụng đào tạo’’ của 
Ngân hàng chính sách xã hội. 

- Ưu tiên bố trí ở tại Ký túc xá Trường ĐH Kinh tế và việc làm thêm ngoài giờ 
học tập. 

- Ưu tiên xét cấp học bổng tài trợ của các cá nhân và tổ chức ngoài trường. 

            4. Chính sách học bổng khuyến khích học tập 

- Cấp học bổng khuyến khích học tập cho 20% sinh viên, bao gồm: Học bổng 
toàn phần, Học bổng bán phần và Học bổng hỗ trợ (bằng 25% học phí); 

- Ưu tiên tuyển chọn sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện đạt loại xuất 
sắc đi học nước ngoài theo các chương trình trao đổi sinh viên của Trường 
ĐH Kinh tế và các trường đại học trên thế giới. 

 


