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ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 
 

 

 
THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lƣợng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2016-2017 
 

TT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học 

I 
Điều kiện 

tuyển sinh 

- Tuyển sinh theo Thông tư số: 

38/2010/TT-BGDĐT ngày 22 

tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định 

đi u  i n  h  s   quy tr nh cho ph p 

đào tạo  đ nh ch  tuyển sinh  thu h i 

quy t định cho ph p đào tạo c c 

ngành ho c chuyên ngành trình độ 

thạc sĩ  trình độ ti n sĩ; 

- Theo Thông tư số 10/2009/TT-

BGD ĐT ngày 07/5/2009 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Theo Quy định v  đào tạo ti n sĩ 

của Đại học Đà Nẵng ban hành 

theo Quy t định số 1636/ĐHĐN 

ngày 26 tháng 4 năm 2010 của 

Giám đốc ĐHĐN. 

- Tuyển sinh theo Thông tư số: 

38/2010/TT-BGDĐT ngày 22 

tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định 

đi u  i n  h  s   quy tr nh cho 

ph p đào tạo  đ nh ch  tuyển sinh  

thu h i quy t định cho ph p đào 

tạo c c ngành ho c chuyên ngành 

trình độ thạc sĩ  trình độ ti n sĩ; 

- Theo Quy t định số 3714/QĐ-

ĐHĐN  ngày 12/7/2012 của Giám 

đốc Đaị học Đà Nẵng v  vi c Quy 

định v  đào tạo trình độ thạc sĩ của 

Đại học Đà Nẵng; 

- Theo Thông tư 15/2014/TT-

BGDĐT ngày ngày 15 tháng 5 năm 

2014 v  vi c Ban hành Quy ch  

đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ 

Do Đại học Đà Nẵng 

tuyển sinh theo quy 

ch  tuyển sinh hi n 

hành của Bộ GD & 

ĐT 

Tải file 

BIỂU MẪU 20 

http://ts.udn.vn/files/2015/2015_8_19_44_53_758_thong_tin_tuyen_sinh_dhdn_2015-_new-_07-8_-_lien.pdf
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trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

II 

Điều kiện 

cơ sở vật 

chất của cơ 

sở giáo dục 

cam kết 

phục vụ 

ngƣời học 

Xem phụ lục 22 

III 
Đội ngũ 

giảng viên 
Xem phụ lục 23 

IV 

Các hoạt 

động hỗ trợ 

học tập, 

sinh hoạt 

cho ngƣời 

học 

Nghiên cứu sinh được tham gia các 

hoạt động nghiên cứu khoa học  được 

bố trí chỗ ở tại ký túc xá trong trường  

trong h  thống KTX của ĐHĐN; 

Được tham gia các buổi sinh hoạt 

chuy n m n tại  hoa  tham gia trợ 

giảng n u  hoa c  nhu c u; Được c  

sở đào tạo cung c p đ y đủ  ch nh   c 

c c th ng tin v    t quả học t p và 

nghi n cứu  hoa học của mình; Được 

sử dụng thư vi n  tài li u khoa học  

phòng thí nghi m  các trang thi t bị và 

c  sở v t ch t của c  sở đào tạo và c  

sở phối hợp đào tạo; Được tham gia 

hoạt động của các đoàn thể  tổ chức xã 

hội trong c  sở đào tạo. 

Học viên được bố trí chỗ ở tại ký túc 

xá của trường ho c trong h  thống 

KTX của ĐHĐN  được tham gia các 

buổi sinh hoạt chuy n m n tại  hoa; 

Được c  sở đào tạo cung c p đ y đủ  

ch nh   c c c th ng tin v    t quả học 

t p và nghi n cứu  hoa học của mình; 

Được sử dụng thư vi n  tài li u khoa 

học  phòng thí nghi m  các trang thi t 

bị và c  sở v t ch t của c  sở đào tạo 

và c  sở phối hợp đào tạo; Được tham 

gia hoạt động của các đoàn thể  tổ 

chức xã hội trong c  sở đào tạo. 

Phong trào Đoàn 

TNCS, Hội LHTN, 

các hoạt động ngoại 

khóa trong ngoài 

trường  Trung tâm hỗ 

trợ sinh viên (khu ký 

túc xá), các câu lạc 

bộ sinh viên v  khoa 

học  ỹ thu t  xã 

hội… 

V 
Yêu cầu về 

thái độ học 

Công bố tại chư ng trình đào tạo và 

chuẩn đ u ra (địa ch  công bố đ nh 

Công bố tại chư ng trình đào tạo và 

chuẩn đ u ra (địa ch  công bố đ nh 

Công bố tại chư ng 

trình đào tạo và 
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tập của 

ngƣời học 

kèm cuối biểu) kèm cuối biểu) chuẩn đ u ra (địa ch  

công bố đ nh kèm 

cuối biểu) 

VI 

Mục tiêu 

kiến thức, 

kỹ năng, 

trình độ 

ngoại ngữ 

đạt đƣợc 

Công bố tại chư ng trình đào tạo và 

chuẩn đ u ra (địa ch  công bố đ nh 

kèm cuối biểu) 

Công bố tại chư ng trình đào tạo và 

chuẩn đ u ra (địa ch  công bố đ nh 

kèm cuối biểu) 

Công bố tại chư ng 

trình đào tạo và 

chuẩn đ u ra (địa ch  

công bố đ nh kèm 

cuối biểu) 

VII 

Vị trí làm 

việc sau khi 

tốt nghiệp 

ở các trình 

độ 

Công bố tại chư ng trình đào tạo và 

chuẩn đ u ra (địa ch  công bố đ nh 

kèm cuối biểu) 

Công bố tại chư ng trình đào tạo và 

chuẩn đ u ra (địa ch  công bố đ nh 

kèm cuối biểu) 

Công bố tại chư ng 

trình đào tạo và 

chuẩn đ u ra (địa ch  

công bố đ nh kèm 

cuối biểu) 

ĐỊA CHỈ CÔNG BỐ CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

TT Tên ngành Tên chuyên ngành 

Hình thức đào tạo 

Chƣơng trình 

đào tạo 

Chuẩn đầu ra 

1 

 

Kinh tế 

  

Kinh t  phát triển Tải file   Tải file 

Kinh t  lao động Tải file   Tải file 

Kinh t  và quản lý công Tải file   Tải file 

Kinh t  đ u tư Tải file   Tải file 

2 Quản lý Nhà nƣớc 
Hành chính công Tải file   Tải file 

Kinh t  chính trị Tải file   Tải file 

3 Quản trị kinh doanh 

Quản trị kinh doanh tổng quát Tải file   Tải file 

Quản trị chuỗi cung ứng Tải file   Tải file 

Quản trị tài chính Tải file   Tải file 

http://due.udn.vn/Portals/0/Editor/Ph%C3%B2ng_DaoTao/Image_Baiviet/Khungchuongtrinh_2015/01_KINH%20TE_%20Kinh%20te%20phat%20trien.pdf
http://due.udn.vn/Portals/0/Editor/Ph%C3%B2ng_DaoTao/Image_Baiviet/ChuanDauRa_2015/01_Kinh%20Te%20Phat%20Trien.pdf
http://due.udn.vn/Portals/0/Editor/Ph%C3%B2ng_DaoTao/Image_Baiviet/Khungchuongtrinh_2015/02_KINH%20TE_Kinh%20te%20lao%20dong.pdf
http://due.udn.vn/Portals/0/Editor/Ph%C3%B2ng_DaoTao/Image_Baiviet/ChuanDauRa_2015/02_Kinh%20te%20Lao%20dong.pdf
http://due.udn.vn/Portals/0/Editor/Ph%C3%B2ng_DaoTao/Image_Baiviet/Khungchuongtrinh_2015/03_KINH%20TE_Kinh%20te%20va%20quan%20ly%20cong.pdf
http://due.udn.vn/Portals/0/Editor/Ph%C3%B2ng_DaoTao/Image_Baiviet/ChuanDauRa_2015/03_Kinh%20te%20va%20QL%20Cong.pdf
http://due.udn.vn/Portals/0/Editor/Ph%C3%B2ng_DaoTao/Image_Baiviet/Khungchuongtrinh_2015/04_KINH%20TE_Kinh%20te%20dau%20tu.pdf
http://due.udn.vn/Portals/0/Editor/Ph%C3%B2ng_DaoTao/Image_Baiviet/ChuanDauRa_2015/04_Kinh%20te%20dau%20tu.pdf
http://due.udn.vn/Portals/0/Editor/Ph%C3%B2ng_DaoTao/Image_Baiviet/Khungchuongtrinh_2015/05_KINH%20TE_Hanh%20chinh%20cong.pdf
http://due.udn.vn/Portals/0/Editor/Ph%C3%B2ng_DaoTao/Image_Baiviet/ChuanDauRa_2015/05_Hanh%20chinh%20cong.pdf
http://due.udn.vn/Portals/0/Editor/Ph%C3%B2ng_DaoTao/Image_Baiviet/Khungchuongtrinh_2015/06_KINH%20TE_Kinh%20te%20chinh%20tri.pdf
http://due.udn.vn/Portals/0/Editor/Ph%C3%B2ng_DaoTao/Image_Baiviet/ChuanDauRa_2015/06_Kinh%20te%20Chinh%20tri.pdf
http://due.udn.vn/Portals/0/Editor/Ph%C3%B2ng_DaoTao/Image_Baiviet/Khungchuongtrinh_2015/07_KINH%20DOANH_Quan%20tri%20kinh%20doanh%20tong%20quat.pdf
http://due.udn.vn/Portals/0/Editor/Ph%C3%B2ng_DaoTao/Image_Baiviet/ChuanDauRa_2015/07_QTKD%20Tong%20quat.pdf
http://due.udn.vn/Portals/0/Editor/Ph%C3%B2ng_DaoTao/Image_Baiviet/Khungchuongtrinh_2015/08_KINH%20DOANH_Quan%20tri%20chuoi%20cung%20ung.pdf
http://due.udn.vn/Portals/0/Editor/Ph%C3%B2ng_DaoTao/Image_Baiviet/ChuanDauRa_2015/08_Quan%20tri%20chuoi%20cung%20ung.pdf
http://due.udn.vn/Portals/0/Editor/Ph%C3%B2ng_DaoTao/Image_Baiviet/Khungchuongtrinh_2015/09_KINH%20DOANH_Quan%20tri%20tai%20chinh.pdf
http://due.udn.vn/Portals/0/Editor/Ph%C3%B2ng_DaoTao/Image_Baiviet/ChuanDauRa_2015/09_QT%20Tai%20Chinh.pdf
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4 Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành 
Quản trị kinh doanh du lịch Tải file   Tải file 

Quản trị sự  i n và lễ hội Tải file   Tải file 

5 Quản trị khách sạn Quản trị khách sạn Tải file   Tải file 

6 Marketing Marketing Tải file   Tải file 

7  inh doanh quốc tế Ngoại thư ng Tải file   Tải file 

8 Kinh doanh thƣơng mại Quản trị Kinh doanh thư ng mại Tải file   Tải file 

9 Tài chính - Ngân hàng 

Ngân hàng Tải file   Tải file 

Tài chính doanh nghi p Tải file   Tải file 

Tài chính công Tải file   Tải file 

10  ế toán K  toán Tải file   Tải file 

11  iểm toán Kiểm toán Tải file   Tải file 

12 Quản trị nhân lực Quản trị ngu n nhân lực Tải file   Tải file 

13 Hệ thống thông tin quản lý 

Tin học quản l  Tải file   Tải file 

Quản trị h  thống thông tin Tải file   Tải file 

Thư ng mại đi n tử Tải file   Tải file 

14 Luật Lu t học Tải file   Tải file 

15 Luật kinh tế Lu t kinh doanh Tải file   Tải file 

16 Thống kê Thống kê Kinh t  Xã hội Tải file   Tải file 

  

ĐỊA CHỈ CÔNG BỐ CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ 

 

TT Tên ngành Hình thức đào tạo 

Chƣơng trình đào 

tạo thạc sĩ nghiên 

cứu 

Chuẩn đầu ra  

thạc sĩ nghiên 

cứu 

Chƣơng trình đào 

tạo thạc sĩ ứng dụng 

Chuẩn đầu ra  

thạc sĩ ứng dụng 

1 
 ế toán 

CHUONG TRINH 

DAO TAO THAC SY 

CHUAN DAU RA 

THAC SY 2016 
CHUONG TRINH 

DAO TAO THAC SY 

CHUAN DAU RA THAC SY 2016 

http://due.udn.vn/Portals/0/Editor/Ph%C3%B2ng_DaoTao/Image_Baiviet/Khungchuongtrinh_2015/10_KINH%20DOANH_QTKD%20Du%20lich.pdf
http://due.udn.vn/Portals/0/Editor/Ph%C3%B2ng_DaoTao/Image_Baiviet/ChuanDauRa_2015/10_QTKD%20Du%20lich.pdf
http://due.udn.vn/Portals/0/Editor/Ph%C3%B2ng_DaoTao/Image_Baiviet/Khungchuongtrinh_2015/11_KINH%20DOANH_Quan%20tri%20su%20kien%20va%20le%20hoi.pdf
http://due.udn.vn/Portals/0/Editor/Ph%C3%B2ng_DaoTao/Image_Baiviet/ChuanDauRa_2015/11_QT%20su%20kien%20va%20le%20hoi.pdf
http://due.udn.vn/Portals/0/Editor/Ph%C3%B2ng_DaoTao/Image_Baiviet/Khungchuongtrinh_2015/11_KINH%20DOANH_Quan%20tri%20su%20kien%20va%20le%20hoi.pdf
http://due.udn.vn/Portals/0/Editor/Ph%C3%B2ng_DaoTao/Image_Baiviet/ChuanDauRa_2015/12_Quan%20tri%20khach%20san.pdf
http://due.udn.vn/Portals/0/Editor/Ph%C3%B2ng_DaoTao/Image_Baiviet/Khungchuongtrinh_2015/13_KINH%20DOANH_Marketing.pdf
http://due.udn.vn/Portals/0/Editor/Ph%C3%B2ng_DaoTao/Image_Baiviet/ChuanDauRa_2015/13_Marketing.pdf
http://due.udn.vn/Portals/0/Editor/Ph%C3%B2ng_DaoTao/Image_Baiviet/Khungchuongtrinh_2015/14_KINH%20DOANH_Ngoai%20thuong.pdf
http://due.udn.vn/Portals/0/Editor/Ph%C3%B2ng_DaoTao/Image_Baiviet/ChuanDauRa_2015/14_Ngoai%20thuong.pdf
http://due.udn.vn/Portals/0/Editor/Ph%C3%B2ng_DaoTao/Image_Baiviet/Khungchuongtrinh_2015/15_KINH%20DOANH_QTKD%20Thuong%20mai.pdf
http://due.udn.vn/Portals/0/Editor/Ph%C3%B2ng_DaoTao/Image_Baiviet/ChuanDauRa_2015/15_QTKD%20Thuong%20Mai.pdf
http://due.udn.vn/Portals/0/Editor/Ph%C3%B2ng_DaoTao/Image_Baiviet/Khungchuongtrinh_2015/16_KINH%20DOANH_Ngan%20hang.pdf
http://due.udn.vn/Portals/0/Editor/Ph%C3%B2ng_DaoTao/Image_Baiviet/ChuanDauRa_2015/16_Ngan%20Hang.pdf
http://due.udn.vn/Portals/0/Editor/Ph%C3%B2ng_DaoTao/Image_Baiviet/Khungchuongtrinh_2015/17_KINH%20DOANH_Tai%20chinh%20doanh%20nghiep.pdf
http://due.udn.vn/Portals/0/Editor/Ph%C3%B2ng_DaoTao/Image_Baiviet/ChuanDauRa_2015/17_Tai%20Chinh%20DN.pdf
http://due.udn.vn/Portals/0/Editor/Ph%C3%B2ng_DaoTao/Image_Baiviet/Khungchuongtrinh_2015/18_KINH%20DOANH_Tai%20chinh%20cong.pdf
http://due.udn.vn/Portals/0/Editor/Ph%C3%B2ng_DaoTao/Image_Baiviet/ChuanDauRa_2015/18_Tai%20chinh%20cong.pdf
http://due.udn.vn/Portals/0/Editor/Ph%C3%B2ng_DaoTao/Image_Baiviet/Khungchuongtrinh_2015/19_Ke%20toan.pdf
http://due.udn.vn/Portals/0/Editor/Ph%C3%B2ng_DaoTao/Image_Baiviet/ChuanDauRa_2015/19_%20KETOAN_CDR2015.pdf
http://due.udn.vn/Portals/0/Editor/Ph%C3%B2ng_DaoTao/Image_Baiviet/Khungchuongtrinh_2015/20_Kiem%20toan.pdf
http://due.udn.vn/Portals/0/Editor/Ph%C3%B2ng_DaoTao/Image_Baiviet/ChuanDauRa_2015/20_Kiem%20Toan.pdf
http://due.udn.vn/Portals/0/Editor/Ph%C3%B2ng_DaoTao/Image_Baiviet/Khungchuongtrinh_2015/21_Quan%20tri%20nguon%20nhan%20luc.pdf
http://due.udn.vn/Portals/0/Editor/Ph%C3%B2ng_DaoTao/Image_Baiviet/ChuanDauRa_2015/21_QT%20nguon%20nha%20luc.pdf
http://due.udn.vn/Portals/0/Editor/Ph%C3%B2ng_DaoTao/Image_Baiviet/Khungchuongtrinh_2015/22_Tin%20hoc%20quan%20ly.pdf
http://due.udn.vn/Portals/0/Editor/Ph%C3%B2ng_DaoTao/Image_Baiviet/ChuanDauRa_2015/22_Tin%20hoc%20Quan%20ly.pdf
http://due.udn.vn/Portals/0/Editor/Ph%C3%B2ng_DaoTao/Image_Baiviet/Khungchuongtrinh_2015/23_Quan%20tri%20he%20thong%20thong%20tin.pdf
http://due.udn.vn/Portals/0/Editor/Ph%C3%B2ng_DaoTao/Image_Baiviet/ChuanDauRa_2015/23_QT%20he%20thong%20thong%20tin.pdf
http://due.udn.vn/Portals/0/Editor/Ph%C3%B2ng_DaoTao/Image_Baiviet/Khungchuongtrinh_2015/24_Thuong%20mai%20dien%20tu.pdf
http://due.udn.vn/Portals/0/Editor/Ph%C3%B2ng_DaoTao/Image_Baiviet/ChuanDauRa_2015/24_Thuong%20mai%20dien%20tu.pdf
http://due.udn.vn/Portals/0/Editor/Ph%C3%B2ng_DaoTao/Image_Baiviet/Khungchuongtrinh_2015/25_Luat%20hoc.pdf
http://due.udn.vn/Portals/0/Editor/Ph%C3%B2ng_DaoTao/Image_Baiviet/ChuanDauRa_2015/25_Luat%20hoc.pdf
http://due.udn.vn/Portals/0/Editor/Ph%C3%B2ng_DaoTao/Image_Baiviet/Khungchuongtrinh_2015/26_Luat%20kinh%20doanh.pdf
http://due.udn.vn/Portals/0/Editor/Ph%C3%B2ng_DaoTao/Image_Baiviet/ChuanDauRa_2015/26_Luat%20Kinh%20doanh.pdf
http://due.udn.vn/Portals/0/Editor/Ph%C3%B2ng_DaoTao/Image_Baiviet/Khungchuongtrinh_2015/27_Thong%20ke%20kinh%20te%20xa%20hoi.pdf
http://due.udn.vn/Portals/0/Editor/Ph%C3%B2ng_DaoTao/Image_Baiviet/ChuanDauRa_2015/27_Thong%20Ke%20-%20KTXH.pdf
file:///D:/CHƯƠNG%20TRÌNH/CHUONG%20TRINH%20DAO%20TAO%20THAC%20SY
file:///D:/CHƯƠNG%20TRÌNH/CHUONG%20TRINH%20DAO%20TAO%20THAC%20SY
CHUAN%20DAU%20RA%20THAC%20SY%202016
CHUAN%20DAU%20RA%20THAC%20SY%202016
file:///D:/CHƯƠNG%20TRÌNH/CHUONG%20TRINH%20DAO%20TAO%20THAC%20SY
file:///D:/CHƯƠNG%20TRÌNH/CHUONG%20TRINH%20DAO%20TAO%20THAC%20SY
CHUAN%20DAU%20RA%20THAC%20SY%202016
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2 Kinh tế phát 

triển 

CHUONG TRINH 

DAO TAO THAC SY 

CHUAN DAU RA 

THAC SY 2016 

CHUONG TRINH 

DAO TAO THAC SY 

CHUAN DAU RA THAC SY 2016 

3 Quản lý kinh 

tế 

CHUONG TRINH 

DAO TAO THAC SY 

CHUAN DAU RA 

THAC SY 2016 

CHUONG TRINH 

DAO TAO THAC SY 

CHUAN DAU RA THAC SY 2016 

4 Quản trị kinh 

doanh 

CHUONG TRINH 

DAO TAO THAC SY 

CHUAN DAU RA 

THAC SY 2016 

CHUONG TRINH 

DAO TAO THAC SY 

CHUAN DAU RA THAC SY 2016 

5 Tài chính - 

Ngân hàng 

CHUONG TRINH 

DAO TAO THAC SY 

CHUAN DAU RA 

THAC SY 2016 

CHUONG TRINH 

DAO TAO THAC SY 

CHUAN DAU RA THAC SY 2016 

6 
Triết 

CHUONG TRINH 

DAO TAO THAC SY 

CHUAN DAU RA 

THAC SY 2016 

CHUONG TRINH 

DAO TAO THAC SY 

CHUAN DAU RA THAC SY 2016 

ĐỊA CHỈ CÔNG BỐ CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ 

TT Tên ngành 
Hình thức đào tạo 

Chƣơng trình đào tạo Chuẩn đầu ra 

1  ế toán CHUONG TRINH DAO TAO TIEN SY  CHUAN DAU RA TIEN SI  

2 Kinh tế phát triển CHUONG TRINH DAO TAO TIEN SY  CHUAN DAU RA TIEN SI  

3 Quản trị kinh doanh CHUONG TRINH DAO TAO TIEN SY  CHUAN DAU RA TIEN SI  

4 Tài chính - Ngân hàng CHUONG TRINH DAO TAO TIEN SY  CHUAN DAU RA TIEN SI  

 

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 3 năm 2017 

HIỆU TRƢỞNG 

PHÓ HIỆU TRƢỞNG 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

                                                                               PGS.TS ĐÀO HỮU HÒA 
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