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Tổng kết Học kỳ và Trao thưởng cho Sinh viên Chương 

trình Du học Tại chỗ 

 

Sáng ngày 29/1/2016, tại Phòng 1102 - Đại học Duy Tân, cơ sở 182 Nguyễn Văn Linh, Tp. Đà Nẵng đã 

diễn ra Chương trình Tổng kết Học kỳ I và Trao thưởng cho sinh viên có thành tích xuất sắc chương trình 

Du học Tại chỗ. Chương trình có sự tham dự của TS. Nguyễn Tấn Thắng - Phó Giám đốc Trung tâm 

Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội kiêm Trưởng Ban Đối ngoại, Đại học Duy Tân cùng đông đảo 

thầy cô và sinh viên chương trình Du học Tại chỗ. 

 

  

                         -                                 

  á  b ể      Lễ Ký kế   ợ   á  vớ              Tâ  

  

Tại Chương trình, ThS. Nguyễn Hữu Bảng - Tổ trưởng chương trình Du học Tại chỗ đã thông qua báo 

cáo Tổng kết Học kỳ I của chương trình. Theo đó, năm học 2015 - 2016 là năm đầu tiên Đại học Duy Tân 

triển khai chương trình Du học Tại chỗ (4+0) thông qua Ký kết Hợp tác với Đại học Upper Iowa (Mỹ). 

Không chỉ được học tập trong một môi trường năng động, hiện đại với các Giáo sư và giảng viên đến từ 

Đại học Upper Iowa cũng như các giảng viên có chuyên môn cao của Đại học Duy Tân, sinh viên chương 

trình Du học Tại chỗ còn được tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa nhằm phát triển toàn diện bản thân. 

Kết thúc Học kỳ I, hầu hết sinh viên của chương trình đều có điểm tích lũy theo học chế tín chỉ từ 3.0 trở 

lên (tương đương xếp loại học tập từ Khá đến Xuất sắc). Điều này đã cho thấy được chất lượng của 

chương trình đào tạo cũng như chất lượng học tập của sinh viên chương trình Du học Tại chỗ.  
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     v ê  N   ễ   ữ        ậ      bổ    ELT   ủ     ơ     ì          T     ỗ 

 

TS. Nguyễn Tấn Thắng nhận định: “Kế  q ả  à    í    à   ầ               ữ    ỗ  ự  và   ấ  đấ  

 ủ   á           s ố      kỳ   vừ  q    Vớ     ơ     ì          T     ỗ   ộ          ữ   đ ề  q    

        ấ   à k ả  ă           ữ b    ầ   ế   á   ô       ủ   á     đề  đ ợ  d   bằ     ế   A   và 

đ ợ   á    ả   v ê   ủ                       ự    ế    ả   d    Vì vậ    á      ầ    ả  „đầ    ‟    ề  

 ơ   ữ      v     â       k ả  ă     ế   A   để  ó   ể đá  ứ   đ ợ    ữ    ê   ầ   ủ     ơ     ì    

Bê       đó              ơ     ì          T     ỗ  ũ              á      ấ     ề   ơ  ộ    á     ể  

   ề          ơ        ả           ớ  và q ố   ế ” 

 

Nhằm động viên và khích lệ tinh thần hăng say học tập, Đại học Duy Tân đã trao tặng nhiều phần thưởng 

giá trị cho những sinh viên có thành tích học tập và rèn luyện xuất sắc nhất chương trình Du học Tại chỗ. 

Tiêu biểu phải kể đến là Nguyễn Hữu Huy - Sinh viên Ngành Quản trị Kinh doanh đã đạt điểm IELTS 6.0 

và được trao tặng Học bổng trị giá 4,7 triệu đồng. Đây là một thành tích đáng biểu dương bởi Nguyễn 

Hữu Huy chưa hoàn thành xong 1 năm chương trình nhưng đã có điểm tiếng Anh vượt mức so với yêu 

cầu phải đạt 5.0 của Đại học Upper Iowa.  

 

Vui mừng với kết quả đạt được, sinh viên Nguyễn Hữu Huy chia sẻ: “Phần thưởng ngày hôm nay là động 

lực để em nỗ lực nhiều hơn nữa trong những Học kỳ tiếp theo. Qua đây, em muốn gửi lời cảm ơn đến Ban 

Giám hiệu Đại học Duy Tân đã luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để chúng em yên tâm 

tập trung học tập. Cảm ơn các thầy cô đã nhiệt tình hướng dẫn, giúp em thu nhận được nhiều kiến thức và 

kỹ năng bổ ích.” 
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Với những phương pháp học tập khoa học và hiệu quả, sinh viên chương trình Du học Tại chỗ đã đạt 

được những thành tích nhất định trong những bước đi đầu tiên trên con đường chinh phục đỉnh cao của tri 

thức. Không ngừng nỗ lực và quyết tâm, tin rằng các bạn sẽ ngày càng gặt hái được nhiều thành công 

trong học tập cũng như công việc sau này để biến những ước mơ của mình trở thành hiện thực.  

  

 Bắt đầu từ năm học 2015 - 2016, Đại học Duy Tân chính thức triển khai chương trình Du học Tại chỗ - 

Học tại Việt Nam, lấy bằng đại học Mỹ thông qua hợp tác với Đại học Upper Iowa (Mỹ). Theo th a thuận 

hợp tác, sinh viên tham gia chương trình này sẽ học toàn bộ 4 năm tại Duy Tân và nhận bằng đại học do 

Đại học Upper Iowa cấp. Các ngành đào tạo bao gồm gồm Quản trị Kinh doanh, Quản trị Tài chính, Công 

nghệ Thông tin, Hệ thống Thông tin, và sinh viên theo học các ngành học này sẽ được học trực tiếp bằng 

tiếng Anh, trong đó hơn 60% khối lượng do các Giáo sư đến từ Upper Iowa trực tiếp giảng dạy và phần 

còn lại do các giảng viên người nước ngoài và người Việt của Duy Tân đảm nhận. Đây sẽ là chương trình 

học tại Việt Nam, lấy bằng Mỹ có Kiểm định Vùng (Trung Bắc Mỹ) - hình thức kiểm định chất lượng đào 

tạo toàn cơ sở giáo dục cao nhất ở Mỹ. Trong quá trình học tập, sinh viên sẽ có cơ hội tham gia 

“Discovery Semester” (Học kỳ Khám phá) để trải nghiệm 1 học kỳ tại Mỹ, Hong Kong hoặc Malaysia, 

giúp nâng cao kỹ năng tiếng Anh và khám phá các nền văn hóa đa màu sắc trên thế giới. Với tấm bằng Cử 

nhân có giá trị toàn cầu do Upper Iowa cấp, sinh viên tốt nghiệp sẽ đón đầu được nhiều cơ hội việc làm và 

phát triển cả trong nước và trên thế giới. 

  

(T   ề  T ô  )  

  

 


