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Chỉ 
tiêu  
dự 
kiến 

Nhóm xét 
tuyển 

Nguyên tắc 
xét tuyển 

  
1 DDQ Quản trị kinh doanh 7340101 215 2, 3, 4, 5 Ưu tiên 

theo điểm 
xét tuyển. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
2 DDQ Marketing 7340115 115 2, 3, 4, 5  
3 DDQ Kinh doanh quốc tế 7340120 140 2, 3, 4, 5  
4 DDQ Kinh doanh thương mại 7340121 55 2, 3, 4, 5  
5 DDQ Thương mại điện tử 7340122 75 2, 3, 4, 5  
6 DDQ Tài chính - Ngân hàng 7340201 145 2, 3, 4, 5  
7 DDQ Kế toán 7340301 155 2, 3, 4, 5  
8 DDQ Kiểm toán 7340302 80 2, 3, 4, 5  
9 DDQ Quản trị nhân lực 7340404 45 2, 3, 4, 5  
10 DDQ Hệ thống thông tin quản lý 7340405 105 2, 3, 4, 5  
11 DDQ Khoa học dữ liệu và phân 

tích kinh doanh 7340420 50 2, 3, 4, 5 
 

12 DDQ Luật 7380101 40 2, 3, 4, 5  
13 DDQ Luật kinh tế 7380107 60 2, 3, 4, 5  
14 DDQ Kinh tế 7310101 105 2, 3, 4, 5  
15 DDQ Quản lý nhà nước 7310205 40 2, 3, 4, 5  
16 DDQ Thống kê kinh tế 7310107 20 2, 3, 4, 5  
17 DDQ Quản trị dịch vụ du lịch và 

lữ hành 7810103 85 2, 3, 4, 5 
 

18 DDQ Quản trị khách sạn 7810201 80 2, 3, 4, 5  
19 DDQ Công nghệ tài chính 7340205 20 2, 3, 4, 5 

 

20 DDQ Chương trình cử nhân 
chính quy quốc tế 7340120QT 100 QT 

Ưu tiên 
theo điểm 
xét tuyển. 
   

                  
Ghi 
chú:                   
- Trường ĐHKT: Chương trình cử nhân chính quy quốc tế là chương trình đào tạo chính quy 
chuyển tiếp học 2 năm cuối (hình thức 2+2) hoặc 1 năm cuối (hình thức 3+1) tại các trường đại 
học đối tác ở nước ngoài (Đại học Coventry, Đại học Hull, Đại học Middlesex (Anh quốc), 
Swinburne University of Technology (Úc), City University of Seatle (Mỹ),…). Chương trình 
được giảng dạy hoàn toàn bằng Tiếng Anh. Sinh viên tốt nghiệp sẽ được các trường đối tác cấp 
bằng với các ngành đào tạo gồm Quản trị kinh doanh, Quản trị Marketing, Kinh doanh quốc tế, 
Kế toán,... 
Sinh viên trúng tuyển chương trình cử nhân chính quy quốc tế tốt nghiệp THPT của Việt Nam 
năm 2023 vì những lý do bất khả kháng không thể chuyển tiếp sang trường đối tác thì sẽ được 
Nhà trường xem xét cho phép quay trở lại học tập các chương trình chính quy tại Trường Đại học 
Kinh tế - ĐHĐN nếu sinh viên đáp ứng được các yêu cầu về kết quả học tập và rèn luyện theo quy 
định hiện hành. Trong trường hợp đó, sinh viên sau khi hoàn thành chương trình đào tạo và có đủ 



điều kiện tốt nghiệp sẽ được Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng xét công nhận tốt 
nghiệp; cấp văn bằng và phụ lục văn bằng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Trường ĐHKT: Kể từ năm tuyển sinh 2022, thí sinh trúng tuyển vào ngành Kinh doanh quốc tế 
và đạt đủ yêu cầu về trình độ tiếng Anh sẽ được đăng ký vào “Chương trình Kinh doanh quốc tế - 
Giảng dạy bằng tiếng Anh”. Trong năm tuyển sinh 2023, thí sinh trúng tuyển vào ngành 
Marketing và đạt đủ yêu cầu về trình độ tiếng Anh sẽ được đăng ký vào “Chương trình Marketing 
số - Giảng dạy bằng tiếng Anh”. Chương trình này được dạy và học hoàn toàn bằng tiếng Anh 
(trừ các học phần Lý luận chính trị, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh). Sinh 
viên sau khi hoàn thành chương trình đào tạo và có đủ điều kiện tốt nghiệp sẽ được Trường Đại 
học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng xét công nhận tốt nghiệp, cấp văn bằng và phụ lục văn bằng theo 
quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trên Phụ lục văn bằng sẽ ghi rõ ngôn ngữ đào tạo là tiếng 
Anh. 
- Trường ĐHKT: Đối với mỗi ngành/chuyên ngành, Trường chỉ tổ chức đào tạo nếu số lượng 
trúng tuyển theo tất cả các đối tượng lớn hơn hoặc bằng 15. Trong trường hợp sinh viên trúng 
tuyển vào ngành có số lượng trúng tuyển dưới 15, sẽ được phép đăng ký chuyển sang ngành đào 
tạo khác trong cùng phương thức xét tuyển có điểm trúng tuyển thấp hơn hoặc bằng điểm trúng 
tuyển ngành đã đăng ký. 

 
 
 


