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Trường Đại học Đà Lạt đã đạt được 
chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở 
giáo dục đại học 2.0 theo quyết định số: 
34/QĐ-TTKĐ của Giám đốc Trung tâm 
kiểm định chất lượng giáo dục đại học 
Quốc gia Tp.HCM ngày 23 tháng 7 năm 
2019. Tháng 4 năm 2020, Trường Đại học 
Đà Lạt chính thức trở thành thành viên 
liên kết của AUN-QA (ASEAN University 
Network - Quality Assurance)

Trường Đại học Đà Lạt là 
trường đại học công lập 
của Việt Nam được kết nạp 
làm thành viên thứ 124 của 
Hiệp hội CDIO (Conceive – 
Design – Implement – 
Operate) quốc tế.

Tạp chí Khoa học Trường Đại 
học Đà Lạt là một trong sáu 
tạp chí khoa học đầu tiên 
của Việt Nam được chỉ mục 
trong Hệ thống trích dẫn 
khoa học các quốc gia 
Đông Nam Á – ACI (Asean 
Citation Index), và là tạp chí 
khoa học đầu tiên và duy 
nhất của Việt Nam được 
cấp DOAJ Seal (Directory of 
Open Access  Journals)

CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

Quét & truy cập nhanh 
Facebook Trường Đại học Đà Lạt
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Một số hình ảnh về hoa Mai anh đào tại Trường Đại học Đà Lạt

Trước Nhà A18

Thung lũng Mai Anh Đào

Giảng đường A21

Lối lên Nhà A25 Nhà A4

Trước giảng đường A27
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PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN

CƠ HỘI VIỆC LÀM
SAU KHI TỐT NGHIỆP

Theo quy chế tuyển sinh 
Đại học năm 2021 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo 

TUYỂN THẲNG
HỌC BỔNG

Học bổng: Năm 2020, 
Trường Đại học Đà Lạt đã cấp 

trên 10 tỷ đồng các loại học bổng 
(Học bổng khuyến khích học tập, 

Học bổng tài trợ, Hỗ trợ chi phí học 
tập, Khen thưởng sinh viên).

Trường Đại học Đà Lạt hợp 
tác chặt chẽ với nhiều doanh 

nghiệp lớn trong và ngoài nước 
trong công tác đào tạo, nghiên cứu 
khoa học và tuyển dụng sinh viên 

sau khi tốt nghiệp.

Đào tạo 06 ngành Tiến sĩ: Toán Giải tích, Vật lý Kỹ thuật, Hóa Phân tích, Sinh thái học, 
Văn học Việt Nam, Lịch sử Việt Nam.

Đào tạo 08 ngành Thạc sĩ: Toán Giải tích, Vật lý Kỹ thuật, Hóa Phân tích, Sinh thái học, 
Sinh học thực nghiệm, Văn học Việt Nam, Lịch sử Việt Nam, Quản trị kinh doanh.

Đào tạo 42 ngành Đại học: Thông tin ở trang sau.

Gần 90% đội ngũ giảng viên của Trường có trình độ Thạc sĩ trở lên, trong đó có 
15 Phó Giáo sư - Tiến sĩ, 90 Tiến sĩ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
CHƯƠNG TRÌNH MỘT NGÀY LÀM SINH VIÊN

Tuyển sinh trong cả 
nước, xét tuyển dựa vào kết 

quả thi THPT Quốc gia năm 2021 
và Học bạ THPT theo ngành, kết 

quả kì thi đánh giá năng lực 
của Đại học Quốc gia 

TP.HCM
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TT 

Ký hiệu Trường 

Ngành tuyển sinh 
Mã 

ngành 

Chỉ 
tiêu 
(Dự 
kiến 

2021) 

Tổ hợp môn xét 
tuyển 

 

2020 2019 
2018 

THPT 

Học bạ 

THPT 

Học bạ 

1 TDL 
Toán học (Toán – Tin học, Toán ứng 
dụng, Toán lý thuyết) 

7460101 40 A00, A01, D07, D90 15 20 18 20 14 

2 TDL Sư phạm Toán học 7140209 30 A00, A01, D07, D90 18.5 24 18 24 17 

3 TDL Sư phạm Tin học 7140210 20 A00, A01, D07, D90 24 24 20 24 - 

4 TDL Giáo dục tiểu học 7140202 70 A16, C14, C15, D01  19.5 24 19 24 - 

5 TDL Công nghệ Thông tin 7480201 180 A00, A01, D07, D90 15 18 15 18 14 

6 TDL Vật lý học 7440102 30 A00, A01, A12, D90 15 18 18 18 14 

7 TDL Sư phạm Vật lý 7140211 20 A00, A01, A12, D90 21 24 20 24 17 

8 TDL 
Công nghệ Kỹ thuật điện tử - 
viễn thông 

7510302 70 A00, A01, A12, D90 15 18 15 18 14 

9 TDL Kỹ thuật hạt nhân 7520402 40 A00, A01, D01, D90 15 20 18 20 15 

10 TDL 
Hóa học (Hóa phân tích, Hóa hữu 
cơ ứng dụng) 

7440112 30 A00, B00, D07, D90 15 18 15 18 14 

11 TDL Sư phạm Hóa học 7140212 20 A00, B00, D07, D90 18.5 24 18 24 17 

12 TDL Sinh học (Sinh học ứng dụng) 7420101 30 A00, B00, B08, D90 15 18 18 18 14 

13 TDL Sư phạm Sinh học 7140213 20 A00, B00, B08, D90 22 24 20 24 17 

14 TDL 
Khoa học Môi trường (Kỹ thuật môi 
trường, Quản lý môi trường) 

7440301 30 A00, B00, B08, D90 15 18 18 18 14 

15 TDL Nông học 7620109 80 B00, D07, B08, D90 15 18 15 18 14 

16 TDL Công nghệ Sinh học 7420201 200 A00, B00, B08, D90 15 18 15 18 14 

17 TDL Công nghệ Sau thu hoạch 7540104 80 A00, B00, B08, D90 15 18 15 18 14 

18 TDL Quản trị Kinh doanh 7340101 300 A00, A01, D01, D96 17 20 16 20 16 

19 TDL Kế toán 7340301 150 A00, A01, D01, D96 16 20 15 20 15 

20 TDL Luật 7380101 300 A00, C00, C20, D01 17 20 16 20 17 

21 TDL Xã hội học 7310301 20 C00; C19; C20; D66 15 18 14 18 14 

22 TDL Văn hoá học 7229040 20 C20, D01, D78, D96 15 18 14 18 14 

23 TDL Văn học (Ngữ văn tổng hợp, Ngữ 
văn báo chí) 

7229030 40 C20, D01, D78, D96 15 18 14 18 14 

24 TDL Sư phạm Ngữ văn 7140217 20 C00, C20, D14, D15 18.5 24 18 24 17 

25 TDL Lịch sử 7229010 20 C00, C19, C20, D14 15 18 14 18 14 

26 TDL Sư phạm Lịch sử 7140218 20 C00, C19, C20, D14 18.5 24 18 24 17 

27 TDL Việt Nam học 7310630 20 C00, C20, D14, D15 15 18 14 18 14 

28 TDL Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 250 C00, C20, D01, D78 17.5 21 17.5 21 17 
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TT 

Ký hiệu Trường 

Ngành tuyển sinh 
Mã 

ngành 

Chỉ 
tiêu 
(Dự 
kiến 

2021) 

Tổ hợp môn xét 
tuyển 

 

2020 2019 

2018 

THPT 

Học bạ 

THPT 

Học bạ 

29 TDL Công tác xã hội 7760101 50 C00; C19; C20; D66 15 20 14 20 15 

30 TDL 
Đông phương học (Hàn Quốc học, 
Nhật Bản học) 

7310608 300 
C00, D01, D78, 

D96 
16 21 16 21 16 

31 TDL Quốc tế học 7310601 20 C00, C20, D01, D78  15 18 14 18 14 

32 TDL Ngôn ngữ Anh 7220201 250 D01, D72, D96 16 21 15 21 16 

33 TDL Sư phạm Tiếng Anh 7140231 50 D01, D72, D96 18.5 24 18 24 17 
DANH MỤC CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO MỚI DỰ KIẾN MỞ TRONG NĂM 2021 

34 TDL Công nghệ kỹ thuật điều khiển và 
tự động hóa 

7510303 50 A00, A01, A12, D90 - - - - - 

35 TDL Công nghệ thực phẩm 7540101 50 A00, A02, B00, D07 - - - - - 

36 TDL Hóa dược 7720203 50 A00, B00, D07, D90 - - - - - 

37 TDL Văn hóa du lịch Thí điểm 50 C20, D01, D78, D96 - - - - - 

38 TDL Công nghệ kỹ thuật môi trường 7510406 50 A00, B00, D07, D90 - - - - - 

39 TDL Thống kê và khoa học dữ liệu Thí điểm 50 A00, A01, D07, D90 - - - - - 

40 TDL Dân số và Phát triển Thí điểm 50 C00; C19; C20; D66 - - - - - 

41 TDL Tài chính – Ngân hàng 7340201 50 A00, A01, D01, D96 - - - - - 

42 TDL Trung Quốc học 7310612 50 C20, D01, D78, D96 - - - - - 

Tổng chi tiêu: 3270       
 

A00: Toán, Vật lí, Hóa học

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh

A02: Toán, Vật lý, Sinh học

A12: Toán, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội

A14: Toán, Khoa học tự nhiên, Địa lý

A16: Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn

B00: Toán, Hóa học, Sinh học

B08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh

C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

C14: Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân

C15: Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội

Ghi chú:

C19: Ngữ văn, Lịch sử,  Giáo dục công dân

C20: Ngữ văn, Địa lý,  Giáo dục công dân

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh

D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

D15: Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

D66: Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh

D72: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh

D78: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh

D90: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh

D96: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh
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ĐÀO TẠO SONG NGÀNH

Nhằm nâng cao sự thích ứng của sinh viên với nhu cầu của doanh nghiệp, đòi hỏi 
của xã hội cũng như tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội tiếp cận thêm ngành 
học mình yêu thích và nhận được hai văn bằng để dễ dàng tìm kiếm việc làm 
ngay sau khi tốt nghiệp, Trường Đại học Đà Lạt đào tạo song ngành đối với sinh 
viên đang học tại Trường.

TỪ NĂM HỌC 2021

HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH

Tạo điều kiện cho sinh viên:
Có cơ hội tiếp cận kiến thức của 
ngành thứ 2 mà mình yêu thích và phù 
hợp bản thân.
Dễ dàng chuyển đổi nghề nghiệp và 
tìm kiếm việc làm;
Có cơ hội học tập và nâng cao trình 
độ ở những bậc học cao hơn (Thạc sĩ, 
Tiến sĩ);
Nhận 2 bằng tốt nghiệp Đại học hệ 
chính quy.

1 MỤC TIÊU 2 ĐỐI TƯỢNG

3 ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ

Sinh viên các khóa đào tạo hệ chính 
quy trình độ đại học hiện đang học tại 
trường Đại học Đà Lạt

Sau khi hoàn tất học kì thứ I, nếu sinh 
viên đạt điểm trung bình học kì từ 2.0 
theo thang điểm 4 (của chương trình 
thứ I) trở lên có thể đăng ký học thêm 
một bằng Đại học thứ 2 theo hình thức 
song ngành.

MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ ĐÀO TẠO SONG NGÀNH
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Ghi chú: Sinh viên chọn ngành phù hợp và phải đảm bảo điều kiện tuyển sinh 
hoặc phải học bổ sung các học phần chuyển đổi và được Hiệu trưởng chấp thuận.
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KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Ngành đào tạo 

đại học:
Kỹ sư Công nghệ Thông tin (chuyên ngành: Mạng máy tính, Kỹ thuật phần mềm 
và Khoa học dữ liệu)

Đội ngũ giảng 
viên: Tiến sĩ: 4 Thạc sĩ: 10

Sinh viên có thể 
nghiên cứu:

Mạng máy tính: Sinh viên chuyên ngành mạng máy tính nắm vững kiến thức cơ 
bản và chuyên sâu để trở thành kỹ sư mạng, có đầy đủ các kỹ năng cần thiết 
như: thiết kế phát triển ứng dụng trên hệ thống mạng và hệ thống di động; thiết 
kế, triển khai và vận hành hệ thống mạng máy tính; xây dựng và triển khai các giải 
pháp an toàn hệ thống và bảo mật thông tin.
Kỹ thuật phần mềm: Đào tạo những kiến thức liên quan đến quy trình phát triển 
phần mềm một cách chuyên nghiệp nhằm tạo ra sản phẩm phần mềm đạt chất 
lượng cao, đáp ứng các nhu cầu nghiệp vụ cụ thể trong nền sản xuất của xã hội. 
Sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm được trang bị những kiến thức và kỹ 
năng để có thể phân tích, thiết kế, và xây dựng các hệ thống phần mềm, website, 
xây dựng ứng dụng cho các thiết bị di động
Khoa học dữ liệu: Cung cấp cho sinh viên khả năng phân tích, nghiên cứu và 
giải quyết các vấn đề chuyên môn về khoa học dữ liệu, áp dụng trong nhiều lĩnh 
vực như quản lý, giảng dạy, nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh; sinh viên biết lập 
kế hoạch, thu thập và khai thác dữ liệu (đặc biệt là dữ liệu lớn); có khả năng ứng 
dụng các mô hình quản trị dữ liệu, kỹ thuật thống kê, phương pháp máy học và 
các công cụ phân tích dữ liệu vào các dự án thực tế.

Công việc có 
thể làm sau khi ra 

trường:

Chuyên ngành Mạng máy tính: Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Mạng máy tính 
có thể làm việc tại các vị trí Chuyên viên Quản trị hệ thống mạng, An toàn và bảo 
mật hệ thống; Lập trình viên; Lắp ráp và sửa chữa phần cứng; Quản trị dự án CNTT; 
Giảng dạy và nghiên cứu tại các trường đại học, cao đẳng và viện nghiên cứu.
Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm: Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật 
phần mềm có thể làm việc tại các vị trí Lập trình viên; Kỹ sư phần mềm; Kiểm thử 
phần mềm; Quản trị dự án CNTT; Giảng dạy và nghiên cứu tại các trường đại học, 
cao đẳng và viện nghiên cứu.
Chuyên ngành Khoa học dữ liệu: Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Khoa học 
dữ liệu có thể làm việc tại các vị trí Chuyên viên Phân tích và khai thác dữ liệu 
tại các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp; Ứng dụng khoa học dữ liệu vào lĩnh vực 
kinh doanh, marketing; Nhà nghiên cứu dữ liệu áp dụng các kỹ năng khoa học với 
công cụ và kỹ thuật số liệu; Giảng dạy và nghiên cứu tại các trường đại học, cao 
đẳng và viện nghiên cứu.

Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi ra trường năm 2020: 100 %

CỰU SINH VIÊN THÀNH ĐẠT KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Khoa Công nghệ thông tin đào tạo 
các Kỹ sư có khả năng thiết kế, bảo trì, 
quản lý các hệ thống mạng máy tính 
và truyền thông; Có kiến thức về qui 
trình xây dựng, quản lý và bảo trì hệ 
thống phần mềm; Có khả năng thiết 
kế, cài đặt, vận hành và triển khai các 
phần mềm và ứng dụng trên máy tính 
và làm việc với dữ liệu lớn.

Kỹ sư Phan Thị Trinh
Cựu sinh viên khóa 39

Trợ lý Giám đốc Công Ty Unitex 
TPHCM 

Vũ Văn Toàn
Cựu sinh viên khóa 32 

Phó Giám đốc Công ty TNHH 
Công nghệ CUBE, Đà Lạt
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CỰU SINH VIÊN THÀNH ĐẠT KHOA HÓA HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG
Khoa Hóa học và Môi trường 
có nhiệm vụ đào tạo và cung 
cấp nguồn nhân lực có chất 
lượng, là cơ quan năng động 
về nghiên cứu và chuyển giao 
tri thức trong lĩnh vực Hóa, Hóa 
dược và Môi trường cho đất 
nước

ThS. Phạm Thành Nam
Cựu sinh viên khóa 25

Quản lý dự án - Tổ chức 
phát triển Hà Lan

Trường Đại học Công nghiệp 
Thực phẩm Tp. HCM

ThS. Hoàng Thị Yến Phương
Cựu sinh viên khóa 32

Phó Phòng kiểm tra chất lượng
Công ty Cổ phần Dược 

Lâm Đồng Ladophar

KHOA HÓA HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG
Ngành đào tạo sau 

đại học: 1. Tiến sĩ Hóa phân tích. 2. Thạc sĩ Hóa phân tích

Ngành đào tạo đại 
học:

1. Hóa học (Chuyên ngành: Hóa phân tích và Hóa hữu cơ - Hóa dược).
2. Hóa dược (Chuyên ngành: Dược liệu, Tổng hợp Hóa dược, Phân tích Kiểm 
nghiệm dược liệu và dược phẩm).
3. Khoa học môi trường (Chuyên ngành: Quản lý Chất lượng Môi trường và An 
toàn Lao động; Kỹ thuật Xử lý Ô nhiễm và Tái chế Chất thải).
4. Công nghệ Kỹ thuật Môi trường.

Đội ngũ giảng viên: Phó Giáo sư - Tiến sĩ: 3 Tiến sĩ: 10 Thạc sĩ:  14

Sinh viên có thể 
nghiên cứu:

Ngành Hóa học và Hóa dược: Nghiên cứu ứng dụng nano mangan dioxid; 
Nghiên cứu sự hấp thụ kim loại nặng của cây rau và của các vật liệu hấp thụ; 
Nghiên cứu dược liệu và phát triển sản phẩm từ dược liệu ở Tây Nguyên và Nam 
Trung Bộ; Phản ứng tổng hợp hữu cơ sử dụng mangan triacetate, … 
Ngành Khoa học Môi trường, Công nghệ Kỹ thuật Môi trường: Xử lý nước cấp, 
nước thải, xử lý chất thải rắn, xử lý khí thải và kiểm soát tiếng ồn, xử lý ô nhiễm đất, 
tái chế chất thải, mô hình hoá môi trường, biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh, an 
toàn lao động, kiểm soát ô nhiễm môi trường đô thị và khu công nghiệp, kiểm 
soát ô nhiễm môi trường nước, …

Công việc có 
thể làm sau khi ra 

trường:

Ngành Hóa học: Nghiên cứu và giảng dạy tại Viện nghiên cứu; Các trường Đại 
học, Cao đẳng, trường THPT, Trung học chuyên nghiệp; Cơ sở sản xuất và học 
tiếp các bậc học cao hơn.
Ngành Hóa dược: Nghiên cứu và giảng dạy tại  Viện nghiên cứu; Các trường 
Đại học, Cao đẳng; sản xuất, phân tích kiểm nghiệm, kiểm tra chất lượng, quản 
lý liên quan đến dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng; học tiếp các bậc 
học cao hơn.
Khoa học Môi trường: Có khả năng giảng dạy và công tác tại các viện, trường, 
trung tâm đào tạo và nghiên cứu, cơ quan quản lý Nhà Nước, ban quản lý dự 
án, tổ chức, hiệp hội, công ty hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
Công nghệ Kỹ thuật Môi trường: Có khả năng giảng dạy và công tác tại các 
viện, trường, trung tâm đào tạo và nghiên cứu, khu công nghiệp, khu chế xuất, 
công ty môi trường, nhà máy xử lý chất thải, nhà máy xử lý nước cấp, cơ sở sản 
xuất có liên quan đến xử lý ô nhiễm và tái chế chất thải.

Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi ra trường năm 2020: 1.Hóa học: 91.7% - 2. Khoa học môi trường: 100 %
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CỰU SINH VIÊN THÀNH ĐẠT KHOA SƯ PHẠM
Đào tạo và cung cấp đội ngũ 
giáo viên có tri thức chuyên 
môn vững vàng, có phương 
pháp giảng dạy và các kỹ năng 
sư phạm, kỹ năng nghiên cứu 
khoa học hiện đại thích ứng với 
xu hướng mới.

Tăng Thị Nguyệt Nga
Cựu sinh viên khóa 28 

Sư phạm Ngữ văn
Giảng viên - Đại học Khánh Hòa

Nguyễn Thị Minh Khuê 
Cựu sinh viên khóa 37 

Sư Phạm Sinh học
Giáo Viên - Trường THPT Lộc Phát

KHOA SƯ PHẠM

Ngành đào tạo 
đại học:

1. Sư phạm Toán học; 

2. Sư phạm Vật lý; 

3. Sư phạm Hóa học;

4. Sư phạm Sinh học;

5. Sư phạm Ngữ văn;

6. Sư phạm Lịch sử; 

7. Sư phạm Tiếng Anh;

8. Sư phạm Tin học;

9. Giáo dục tiểu học. 

Đội ngũ giảng 
viên:

PGS.Tiến sĩ: 1 Tiến sĩ: 3                          Thạc sĩ: 5  

Sinh viên có thể 
nghiên cứu:

- Sinh viên sư phạm có thể thực hiện các đề tài nghiên cứu về tâm lý học, giáo dục 
học, phương pháp giảng dạy, quản lý giáo dục, đánh giá trong giáo dục,... 

- Sử dụng các lý thuyết về hành vi để dự báo hành động của người học, giải thích 
đặc điểm tâm lý cũng như hành vi của người học; áp dụng các phương pháp giảng 
dạy hiện đại trong dạy và học một bộ môn cụ thể; sử dụng công nghệ thông tin trong 
tổ chức các hoạt động học tập, xây dựng mô hình lớp học hiện đại... 

- Ngoài ra, sinh viên sư phạm có thể thực hiện các đề tài nghiên cứu chuyên ngành. Ví 
dụ, nghiên cứu về Lý thuyết kỳ dị, Tối ưu,... (ngành SP Toán); Lý luận văn học, Văn học 
Việt Nam, Văn học nước ngoài (ngành SP Ngữ văn); Vật lý nguyên tử và Hạt nhân, Vật 
lý lý thuyết (ngành SP Vật lý); Hóa vô cơ, Hóa hữu cơ, Hóa dược (SP Hóa học); Sinh thái 
học, Vi sinh vật học, Động vật học, Côn trùng học,... (SP Sinh học); Lịch sử Việt Nam, 
Lịch sử thế giới,... (SP Lịch sử);...

Công việc có 
thể làm sau khi ra 

trường:

Sinh viên tốt nghiệp các ngành Sư phạm có thể giảng dạy tại trường Đại học, Cao 
đẳng, các trường THPT, trường THCS, trường tiểu học và các Trung tâm giáo dục; 
Tham gia công tác liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo phù hợp với chuyên 
môn. Có khả năng học tiếp ở các bậc cao hơn.

Tỷ lệ sinh viên có 
việc làm sau khi ra 
trường năm 2020:

1.Sư phạm Toán học:         81%

2.Sư phạm Vật lý:            81.8%

3.Sư phạm Hóa học:       88.9%

4.Sư phạm Sinh học:       83.3%

5. Sư phạm Ngữ văn:    77.8%;

6. Sư phạm Lịch sử:          70%;

7. Sư phạm Tiếng Anh: 92.9%;         
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KHOA SINH HỌC

Ngành đào tạo 
sau đại học:

1. Tiến sĩ ngành Sinh thái học;

2. Thạc sĩ ngành Sinh thái học;

3. Thạc sĩ ngành Sinh học thực nghiệm (Phối hợp với khoa Nông lâm)

Ngành đào tạo 
đại học:

1. Công nghệ sinh học: (Chuyên ngành: Công nghệ sinh học thực vật; Công nghệ 
vi sinh và thực phẩm; Công nghệ sinh học nông nghiệp)

2. Sinh học (Chất lượng cao)
Đội ngũ giảng 

viên:
PGS.Tiến sĩ: 2 Tiến sĩ: 14 Thạc sĩ: 8

Sinh viên có thể 
nghiên cứu:

Sinh thái tài nguyên động thực vật; Vi sinh trong nông nghiệp; Vi sinh trong thủy sản; Chẩn 
đoán, nhận dạng một số loài thực vật bằng kỹ thuật sinh học phân tử; Nuôi cấy mô, 
chọn giống thực vật; Công nghệ trồng nấm.

Công việc có 
thể làm sau khi ra 

trường:

Ngành Sinh học (Chất lượng cao):
- Cán bộ giảng dạy, nghiên cứu khoa học của các trường trung học chuyên nghiệp, cao 
đẳng, đại học, các viện nghiên cứu hoặc các cơ quan quản lý có liên quan đến sinh 
học, môi trường và các ngành liên quan.
- Cán bộ phụ trách kỹ thuật, quản lý chất lượng… tại các đơn vị sản xuất trong và 
ngoài nước.
- Tạo lập hoặc tham gia quản lý, điều hành trang trại, doanh nghiệp sản xuất, kinh 
doanh liên quan đến sinh học, môi trường và các ngành liên quan khác.
- Tư vấn, tiếp thị tại các đơn vị thương mại, dịch vụ trong các lĩnh vực nông lâm, 
ngư, dược.
- Tiếp tục theo học các bậc sau đại học.
Ngành Công nghệ sinh học:
- Tham gia nghiên cứu, giảng dạy tại các Viện, Trung tâm và cơ sở nghiên cứu 
thuộc các Bộ, Ngành, trường đại học, cao đẳng, phổ thông trung học trong cả 
nước về Sinh học, Công nghệ sinh học nói chung và các lĩnh vực chuyên sâu như Di 
truyền học, vi sinh vật học, sinh học phân tử, nuôi cấy mô tế bào…
- Làm việc ở các cơ quan quản lý có liên quan đến Công nghệ Sinh học của các 
Ngành, các Bộ, các Trung tâm, Tỉnh, Thành phố với tư cách là chuyên viên về Công 
nghệ Sinh học.
- Trở thành cán bộ điều hành hoặc chuyên viên phụ trách kỹ thuật, nghiên cứu phát 
triển sản phẩm, khai thác nguồn nguyên liệu sinh học đầu vào, quản lý chất lượng 
các sản phẩm ứng dụng công nghệ sinh học tại các cơ sở sản xuất, trang trại, bệnh 
viện, doanh nghiệp trong và ngoài nước.
- Tư vấn kỹ thuật, tìm hiểu thị trường, tiếp thị tại các đơn vị thương mại dịch vụ trong 
các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, y dược, công nghệ thực phẩm.
- Tự thành lập doanh nghiệp, các trang trại và khởi nghiệp trong lĩnh vực Công 
nghệ sinh học.

Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi ra trường năm 2020: Sinh học: 90 %      Công nghệ sinh học: 97.3%

CỰU SINH VIÊN THÀNH ĐẠT KHOA SINH HỌC
Đào tạo Cử nhân Sinh học, 
Công nghệ Sinh học; Cung 
cấp các dịch vụ về đào 
tạo, nghiên cứu khoa học 
và chuyển giao công nghệ 
thuộc các lĩnh vực Sinh học 
và Công nghệ Sinh học trong 
nông nghiệp cho khu vực Tây 
Nguyên, duyên hải Nam Trung 
Bộ và Đông Nam Bộ.

ThS. Võ Duẩn (bên trái)
Cựu sinh viên khóa 19

Giám đốc Doanh nghiệp, Phó Tổng thư ký 
Hiệp hội Mắc ca Việt Nam

Công ty TNHH MTV Himlam Mắc ca

Nguyễn Thị Liên
Cựu sinh viên khóa 23

Trưởng phòng nghiên cứu sinh học 
BIO-PRO (BIO-PRO manager)

Công ty TNHH Agrivina (Dalat Hasfarm)
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KHOA NGỮ VĂN VÀ LỊCH SỬ
Ngành đào tạo 

sau đại học:
1. Tiến sĩ Văn học Việt Nam;
2. Thạc sĩ Văn học Việt Nam.

1. Tiến sĩ Lịch sử Việt Nam;
2. Thạc sĩ Lịch sử Việt Nam.

Ngành đào tạo 
đại học:

1. Ngành Văn học (chuyên ngành: Ngữ văn Báo chí; Ngữ văn Tổng hợp)
2. Ngành Văn hóa học
3. Ngành Lịch sử (Chuyên ngành: Dân tộc học, Khảo cổ học; Lịch sử Việt Nam; Lịch 
sử Thế giới).
4. Văn hóa Du lịch (Dự kiến mở 2021)
5. Trung Quốc học (Dự kiến mở 2021)

Đội ngũ giảng viên: PGS.Tiến sĩ: 2   Tiến sĩ: 12             Thạc sĩ: 20

Sinh viên có thể 
nghiên cứu:

1. Ngành Văn học và Văn hóa học: Sinh viên có thể nghiên cứu Văn học Việt 
Nam, Văn học nước ngoài, Lý luận văn học, Văn học so sánh; Tiếng Việt, Ngôn ngữ 
và các dân tộc thiểu số Việt Nam, Ngôn ngữ Văn học, Ngôn ngữ và Văn hóa; Văn 
hóa Việt Nam; Văn hóa Thế giới; Văn hóa Tây Nguyên; Văn hóa với Văn học và 
Ngôn ngữ; Ngôn ngữ báo chí; Các thể loại báo chí; Kỹ thuật làm báo,…
2. Ngành Lịch sử: Sinh viên có thể: Nghiên cứu một số vấn đề về lịch sử Việt Nam, 
lịch sử thế giới và quan hệ quốc tế, nghiên cứu lịch sử, kinh tế, xã hội và văn hóa 
của các cộng đồng tộc người ở Trường Sơn, Tây Nguyên và vùng phụ cận; Lịch 
sử vùng đất, con người và truyền thống cách mạng của các địa phương ở Tây 
Nguyên, các tỉnh duyên hải miền Trung và Đông Nam Bộ; Điều tra, khai quật các di 
tích khảo cổ và xây dựng bản đồ khảo cổ học ở các tỉnh Tây Nguyên; 
3. Ngành Trung Quốc học: Sinh viên có thể hiểu biết về lịch sử, địa lý, văn hóa, văn 
học và con người Trung Quốc cũng như kiến thức lý luận nền tảng về lý thuyết và 
phương pháp nghiên cứu khoa học. Hiểu được cơ cấu, cách thức tổ chức, các chính 
sách, chiến lược và mức độ ảnh hưởng của Trung Quốc đối với các khu vực khác. 
4. Ngành Văn hóa Du lịch: Sinh viên có kiến thức chuyên sâu, cập nhật về lịch 
sử, văn hóa, du lịch Việt Nam cũng như khu vực; nhận diện sự khác biệt trong văn 
hóa vùng, địa phương, quốc gia thông qua các thành tố văn hóa (ẩm thực, nghệ 
thuật, giao tiếp...) để tạo nên những sản phẩm dịch vụ phục vụ các hoạt động 
thuộc lĩnh vực văn hóa - du lịch. 

Công việc có 
thể làm sau khi ra 

trường:

1. Ngành Văn học và Văn hóa học: Giảng dạy tại các trường Đại học, Cao 
đẳng, trường THPT, trường THCS; Làm việc tại các Viện nghiên cứu, Các cơ quan 
Đảng, chính quyền; Các cơ quan Văn hóa; Phóng viên, biên tập viên các Đài phát 
thanh - truyền hình, các cơ quan báo chí khác. Có khả năng học tiếp ở các bậc 
học cao hơn.
2. Ngành Lịch sử: Các Viện, Trung tâm nghiên cứu liên quan đến lịch sử, văn hóa, 
dân tộc, khảo cổ; Giảng dạy tại các trường Đại học; Viện bảo tàng, di tích lịch sử; 
trung tâm lưu trữ; Cơ quan Đảng, chính quyền và lực lượng vũ trang. Có khả năng 
học tiếp ở các bậc học cao hơn.
3. Ngành Trung Quốc học: Sinh viên tốt nghiệp ngành Trung Quốc học có thể 
công tác tại các lĩnh vực như: báo chí, truyền thông, ngoại giao, du lịch, kinh 
doanh, thương mại; biên dịch và phiên dịch bằng tiếng Trung và ở nhiều sở ban 
ngành khác.
4. Ngành Văn hóa Du lịch: Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Văn hóa Du lịch 
có thể làm việc ở các cơ quan, doanh nghiệp đòi hỏi tri thức về văn hóa, du lịch 
như báo chí, truyền thông, kinh doanh, ngoại giao, dịch vụ du lịch, kinh doanh văn 
hóa... và quản lý chuyên môn tại nhiều sở, ban, ngành.

Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi ra trường năm 2020: 
Văn học: 87.5 %; Văn hóa học: 100%; Lịch sử: 100%
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CỰU SINH VIÊN THÀNH ĐẠT KHOA LUẬT HỌC
Đào tạo và phát triển nguồn 
nhân lực có kiến thức về luật 
phục vụ phát triển kinh tế xã 
hội của đất nước như: Luật 
Dân sự, Luật Hình sự, Luật 
Thương mại.

Nguyễn Văn Xuyên 
Cựu sinh viên Luật khóa 33
Trưởng văn phòng luật sư 

Quang Thượng - đoàn luật sư 
TPHCM

Chuyên viên cao cấp pháp chế  
- ngân hàng TMCP Công Thương 

Việt Nam.

Đặng Thị Thái Hà  
Cựu sinh viên Luật khóa 25

Phó chánh văn phòng 
Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh 

Lâm Đồng

KHOA LUẬT HỌC

Ngành đào tạo đại học:
1. Luật (Chuyên ngành: Luật hành chính tư pháp, Luật thương mại; 
Luật quốc tế)
2. Luật hình sự và tố tụng hình sự (Dự kiến mở năm 2021)

Đội ngũ giảng viên: Tiến sĩ: 6 Thạc sĩ: 16

Sinh viên có thể nghiên cứu:
Nghiên cứu các lĩnh vực về cải cách thủ tục hành chính, giải quyết 
khiếu nại tố cao; Luật đầu tư; Luật Hôn nhân gia đình; Luật thuế; Luật 
môi trường,…

Công việc có thể làm sau khi 
ra trường:

Sinh viên có cơ hội làm việc tại: Cơ quan lập pháp, Cơ quan hành 
pháp, Cơ quan tư pháp, các đơn vị sự nghiệp của nhà nước; Các tổ 
chức chính trị, Doanh nghiệp; Văn phòng luật sư, Văn phòng công 
chứng, Các cơ quan hành chính, Báo chí, Truyền thông.

Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi ra trường năm 2020: 86.6 %

CỰU SINH VIÊN THÀNH ĐẠT KHOA NGỮ VĂN VÀ LỊCH SỬ
Ngành Văn học và Văn hóa 
học: Đào tạo Cử nhân có 
thể công tác trong lĩnh vực 
giáo dục, văn hóa, báo chí, 
truyền thông hoặc có thể tiếp 
tục nâng cao trình độ, đi sâu 
nghiên cứu các vấn đề văn 
học, ngôn ngữ học và các 
vấn đề xã hội - nhân văn ở bậc 
Thạc sĩ và Tiến sĩ.

Ngành Lịch sử: Đào tạo Cử 
nhân Lịch sử có phẩm chất 
chính trị, đạo đức để nắm 
vững kiến thức về các lĩnh vực 
cơ bản của khoa học lịch sử; 
Có đủ năng lực chuyên môn 
để nghiên cứu và giảng dạy 
lịch sử; Có khả năng tự học và 
tự làm việc độc lập.

t

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân (bên phải)
Cựu SV Khóa 15, Khoa Ngữ văn

Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương 
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi

Bà Nguyễn Thị Bảo Thúy
Cựu SV Khóa 11, Khoa Ngữ văn

Giáo viên dạy giỏi cấp Bộ nhiều năm
Trường THPT Bảo Lộc, Lâm Đồng

Nguyễn Hữu Thọ 
Cựu sinh niên khóa 1985 - 1989 

Bí thư Huyện ủy huyện Đăk Đoa, 
tỉnh Gia Lai.

TS. Nguyễn Thị Tuyết Hạnh
Cựu SV K24 khóa 2000-2004. 

Phó Hiệu trưởng 
Trường THPT Chu Văn An, 

Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận
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CỰU SINH VIÊN THÀNH ĐẠT KHOA NGOẠI NGỮ
Đào tạo các Cử nhân ngành 
Ngôn ngữ Anh và Sư phạm 
Tiếng Anh có đủ kiến thức, kỹ 
năng để giảng dạy, nghiên 
cứu tại các Trường Đại học, 
các Công ty và Doanh nghiệp 
trong và ngoài nước.

Nguyễn Thị Quỳnh Anh
Cựu sinh viên khóa 19

Phó Tổng giám đốc Công ty cổ 
phần Hướng nghiệp Á Âu,

Tp Hồ Chí Minh

Trung tá Võ Đức Thành
Cựu sinh viên khóa 19, 

Đội trưởng Phòng An ninh Chính trị 
Nội bộ Công an Tỉnh Bình Thuận

KHOA NGOẠI NGỮ
Ngành đào 
tạo đại học:

Ngôn ngữ Anh; 

Đội ngũ 
giảng viên:

PGS.Tiến sĩ: 1 Tiến sĩ: 4                 Thạc sĩ: 18

Sinh viên có 
thể nghiên 

cứu:

- Sinh viên được rèn luyện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh, kỹ năng biên phiên dịch, kỹ 
năng giao tiếp tiếng Anh thương mại và du lịch với các đợt thực tập trải nghiệm được 
tổ chức trong chương trình. Từ việc được trải nghiệm và thực hành nghề nên sau khi ra 
trường sinh viên sẽ tiếp cận và thích ứng nhanh với thực tiễn, đáp ứng được yêu cầu 
tuyển dụng của các công ty và các tổ chức.

- Sinh viên được thực hành các kỹ năng và chiến thuật dịch thuật (Anh - Việt, Việt - 
Anh) trình độ trung cấp đến nâng cao.

- Phát triển kỹ năng sử dụng và ứng dụng tiếng Anh giao tiếp (nói và viết) trong môi 
trường thương mại - du lịch trình độ trung cấp đến nâng cao.

- Có khả năng đọc hiểu và phân tích các tác phẩm văn học Anh và Mỹ trình độ nâng 
cao, ứng dụng được CNTT trong dịch thuật, trong các công việc liên quan đến du lịch - 
thương mại và trong giảng dạy tiếng Anh

- Có khả năng thích nghi xã hội và môi trường công tác, sáng tạo trong giải quyết vấn 
đề, vận dụng linh hoạt và phù hợp các kiến thức, kỹ năng để thực hiện công việc, 
phân tích và xử lý các vấn đề thực tiễn trong công việc.

- Nghiên cứu ảnh hưởng của các phương pháp giảng dạy tiếng Anh đến hiệu quả 
dạy và học ngoại ngữ, tìm tòi các phương pháp có tính hiệu quả cao và khả thi trong 
bối cảnh đại học Việt Nam và đối tượng sinh viên Việt Nam.

Công việc 
có thể làm 
sau khi ra 
trường:

Sinh viên tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh có thể làm tại các vị trí: Biên dịch viên, phiên 
dịch viên cho các hãng thông tấn, báo chí, bộ phận ngoại giao, quan hệ quốc tế; 
chuyên viên hoạt động trong các lĩnh vực du lịch, khách sạn, đối ngoại, xuất nhập 
khẩu, ngân hàng, thương mại; thư ký, trợ lý tại các công ty, doanh nghiệp; hướng 
dẫn viên du lịch; giảng viên, giáo viên dạy và nghiên cứu tiếng Anh trong các trường 
đại học, viện ngôn ngữ, trung tâm ngoại ngữ… Có khả năng học tiếp ở các bậc học 
cao hơn. 

Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi ra trường năm 2020: 95.8 %
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CỰU SINH VIÊN THÀNH ĐẠT KHOA QUỐC TẾ HỌC
Đào tạo sinh viên có trình độ 
cử nhân về các lĩnh vực như 
Việt Nam học, Hàn Quốc học, 
Nhật bản học và Quốc tế học.

TS. Lê Thị Nhuấn
Cựu sinh viên khóa 26, 
ngành Việt Nam học

Giảng viên, ngành Việt Nam học
Khoa Quốc tế học

TS. Đinh Thị Thu Hiền
Cựu sinh viên 

ngành Đông phương học khóa 29
Trưởng khoa Ngôn ngữ và Văn hóa

Trường Đại học ngoại ngữ Huế

KHOA QUỐC TẾ HỌC

Ngành đào tạo 
đại học:

1. Đông Phương học (Chuyên ngành: Hàn Quốc học, Nhật Bản học);
2. Quốc tế học; 
3. Việt Nam học.

Đội ngũ giảng 
viên: Tiến sĩ: 5               Thạc sĩ: 11

Sinh viên có thể 
nghiên cứu:

Các lĩnh vực về bảo tồn, phát huy, khai thác và ứng dụng các nhân tố văn hóa 
truyền thống của Việt Nam, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội; So sánh 
những điểm tương đồng và di biệt trong văn hóa, văn học Việt Nam và văn hóa, 
văn học Hàn Quốc, Nhật Bản phục vụ cho việc tăng cường hiểu biết lẫn nhau 
giữa các nước trong khu vực và trên thế giới.

Công việc có 
thể làm sau khi ra 

trường:

- Sinh viên năm 2, 3 và năm 4 ngành Nhật Bản học được đi thực tập nghề nghiệp 
tại Nhật Bản với mức lương cao (khoảng 24 triệu đồng/tháng).
- Ngành Quốc tế học: Nhà báo, nhân viên hay cán bộ ngoại giao, quản lý và 
điều phối, các cơ quan dân chính đảng, hướng dẫn viên, …
- Ngành Đông phương học: Giảng dạy; Tổ chức phi chính phủ; Doanh nghiệp 
Hàn Quốc và Nhật Bản; Biên dịch và Phiên dịch bằng tiếng Hàn và Tiếng Nhật; 
- Ngành Việt Nam học: Giảng dạy; Hướng dẫn viên du lịch, Cơ quan Đảng, 
Nhà nước, chính quyền địa phương, Mặt trận và các tổ chức quần chúng khác.

Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi ra trường năm 2020: Việt Nam học: 73.6%; Quốc tế học: 100%; 
Đông phương học: 95.5%

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
Tiến sĩ: 1    Thạc sĩ: 9

KHOA GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH VÀ THỂ CHẤT
Tiến sĩ: 2    Thạc sĩ: 5
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KHOA TOÁN - TIN HỌC

Ngành đào tạo 
sau đại học:

1. Tiến sĩ ngành Toán giải tích
2. Thạc sĩ ngành Toán giải tích

Ngành đào tạo 
đại học:

1. Thống kê và khoa học dữ liệu
2. Toán học (Chuyên ngành: Toán - Tin)

Đội ngũ giảng 
viên: PGS.Tiến sĩ: 2 Tiến sĩ: 12 Thạc sĩ: 9

Sinh viên có thể 
nghiên cứu:

1. Ngành Thống kê và khoa học dữ liệu: Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến dữ 
liệu như quản trị, phân tích và khai thác dữ liệu phục vụ cho việc đưa ra các dự báo, 
các quyết định, các chiến lược trong kinh doanh, thương mại, tài chính ngân hàng… 
Ngành đào tạo người học trở thành những kỹ sư chuyên nghiệp trong lĩnh vực công 
nghệ số đáp ứng nguồn nhân lực cho cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.
2. Ngành Toán học (chuyên ngành Toán Tin): Trang bị cho người học những kiến 
thức và kỹ năng về Tin học và Toán học ứng dụng, rèn luyện tư duy thuật toán và 
mô hình hóa để giải quyết  các vấn đề nảy sinh từ các lĩnh vực của khoa học công 
nghệ và đời sống. Đây là ngành học mang tính ứng dụng cao, đặc biệt trong thời 
đại Công nghệ số như hiện nay. 

Công việc có 
thể làm sau khi ra 

trường:

1. Thống kê và khoa học dữ liệu: 
- Các trung tâm thu thập và xử lý dữ liệu lớn thuộc các lĩnh vực tài chính, ngân 
hàng, thị trường chứng khoán, y tế, giáo dục, E-commerce, mạng xã hội,…
- Các chi cục thống kê và các dự án quản lý và khai thác dữ liệu của nhà nước.
- Các cơ quan, các doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực phân tích và xử lý dữ liệu, 
các công ty giải pháp phần mềm Công nghệ thông tin, và dự báo xã hội.
2. Toán học (chuyên ngành Toán Tin)
- Các đơn vị hành chính, các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân liên quan đến 
ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành các hoạt động kinh doanh, 
dự báo thị trường, thống kê xã hội,…
- Các doanh nghiệp và công ty giải pháp phần mềm, mạng máy tính, phân tích 
dữ liệu.
- Các trung tâm, các trường, các viện nghiên cứu về lĩnh vực Toán, Tin học và Khoa 
học máy tính.
- Tiếp tục các bậc học cao hơn.
- Các cơ quan, các doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực phân tích và xử lý dữ liệu, 
các công ty giải pháp phần mềm Công nghệ thông tin, và dự báo xã hội.

Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi ra trường năm 2020: 100%

CỰU SINH VIÊN THÀNH ĐẠT KHOA TOÁN - TIN HỌC
Đào tạo đội ngũ tri thức có trình 
độ Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ, 
góp phần cung cấp nguồn 
nhân lực có chất lượng thuộc 
lĩnh vực khoa học Tự nhiên để 
phục vụ quá trình công nghiệp 
hóa và hiện đại hóa đất nước.

PGS. TS. Phạm Tiến Sơn
Cựu sinh viên khóa 5
Giảng viên cao cấp 

Trường Đại học Đà lạt 
(Nguyên Trưởng Khoa Toán - 

Tin học, Trường Đại học Đà lạt)

Nguyễn Thanh Hải 
Cựu sinh viên khóa 23

Chủ tịch Hội đồng Quản trị, 
Tổng Giám đốc 

Công ty Cổ phần EMIN Việt Nam 
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KHOA VẬT LÝ VÀ KỸ THUẬT HẠT NHÂN
Ngành đào tạo 

sau đại học:
1. Tiến sĩ ngành Vật lý kỹ thuật;
2. Thạc sĩ Vật lý kỹ thuật.

Ngành đào tạo 
đại học:

1. Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông
2. Vật lý học (Chuyên ngành: Vật lý Điện tử - Tự động hóa, Vật lý Hạt nhân)
3. Kỹ thuật Hạt nhân
4. Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

Đội ngũ giảng viên: PGS.Tiến sĩ: 3 Tiến sĩ: 9                       Thạc sĩ: 11

Sinh viên có thể 
nghiên cứu:

1. Ngành Vật lý học: Trang bị những kiến thức cơ bản về vật lý cổ điển, kiến thức chuyên sâu về 
vật lý hiện đại, các phương pháp thiết kế, thực hiện, đo đạc, phân tích và xử lý số liệu thí nghiệm 
trong vật lý và kỹ thuật. Tiếp cận kỹ thuật điện tử hay hạt nhân dựa trên việc hiểu rõ cơ chế vật lý 
và hoạt động của thiết bị phần cứng giúp nâng cao tính sáng tạo và thành thạo. 
2. Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông: Trang bị kiến thức và thực hành 
chuyên sâu về điện tử, lập trình vi điều khiển, cấu trúc máy tính, mạng máy tính, hệ thống 
nhúng, FPGA, cảm biến và ứng dụng, hệ thống thu - hát sóng.
3. Ngành Kỹ thuật hạt nhân: Trang bị kiến thức và thực hành nâng cao về vật lý hạt nhân, 
ứng dụng kỹ thuật hạt nhân, an toàn phóng xạ, tiến bộ về công nghệ hạt nhân, cách vận 
dụng trang thiết bị kỹ thuật hạt nhân hiện đại, thực tập tại Viện nghiên cứu hạt nhân, Trung 
tâm ứng dụng Kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp tại Đà Lạt. 
4. Ngành Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa: Sinh viên được học các kiến 
thức và thực hành chuyên sâu về kỹ thuật điều khiển tự động, thiết bị và lập trình vi điều 
khiển, PLC, FPGA, đo lường, cảm biến, máy CNC, các hệ thống tự động hóa thông minh 
trong công nghiệp, nông nghiệp và dân dụng.

Công việc có 
thể làm sau khi 

ra trường:

1. Ngành Vật lý học:  (1) chuyên viên R&D, thiết kế, kiểm tra, vận hành, bảo trì, sửa chữa, 
bán hàng hay tư vấn về các thiết bị, hệ thống điện, điện tử, điều khiển thông minh trong 
các công ty kinh doanh, sản xuất và cung cấp giải pháp điện, điện tử, viễn thông, CNTT. 
(2) Kỹ thuật viên quan trắc môi trường, chiếu xạ, chụp ảnh phóng xạ, kiểm tra không 
phá hủy, phân tích mẫu, vận hành, bảo đảo an toàn các thiết bị ứng dụng kỹ thuật hạt 
nhân... 
2. Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông: có thể làm việc tại các công ty 
nghiên cứu, sản xuất thiết bị điện tử, tập đoàn VNPT, Viettel, Bưu điện, Đài phát thanh và 
truyền hình, nhà máy công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao hoặc tiếp tục học tập, 
nghiên cứu bậc sau đại học như Thạc sĩ, Tiến sĩ ở trong và ngoài nước.
3. Ngành Kỹ thuật hạt nhân: Có thể công tác tại Viện năng lượng nguyên tử quốc gia, 
Viện nghiên cứu hạt nhân, Sở Khoa học và công nghệ, Sở Tài nguyên và môi trường, 
Trung tâm ứng dụng kỹ thuật hạt nhân, Cơ sở y tế, Bệnh viện...
4. Ngành Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa: Có thể làm kỹ sư thiết kế hệ 
thống điều khiển, nhà thông minh, nhà kính CNC tại các công ty chuyên kinh doanh thiết 
bị và thực hiện giải pháp điều khiển tự động; vận hành và sửa chữa các hệ thống điều 
khiển tự động của các dây truyền sản xuất, các máy công cụ trong các công ty sản 
xuất; mở công ty cung cấp giải pháp tự động hóa.

Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi ra trường năm 2020: Vật lý: 87.5 %; Kỹ thuật hạt nhân: 75 %; Công nghệ kỹ 
thuật điện tử - Viễn thông: 86.7 %

CỰU SINH VIÊN THÀNH ĐẠT KHOA VẬT LÝ VÀ KỸ THUẬT HẠT NHÂN
Đào tạo nguồn nhân lực trình 
độ cao và nghiên cứu về các 
lĩnh vực Ứng dụng hạt nhân, 
Vật lý lý thuyết, Công nghệ 
Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông, 
Công nghệ kỹ thuật Điều khiển 
và Tự động hóa  đáp ứng tiến 
trình công nghiệp hóa và hiện 
đại hóa của đất nước. Mai Thanh Khải

Cựu sinh viên khóa 22
Chức vụ hiện tại: Giám Đốc

Công Ty TNHH SX TM XD Phú Khải

Tiêu Văn Đạt
Cựu sinh viên khóa 15

Tổng Giám Đốc
Công Ty THHH Kỹ thuật Đạt (DAT)
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KHOA NÔNG LÂM
Ngành đào tạo 

sau đại học: Thạc sĩ ngành Sinh học thực nghiệm (Phối hợp với khoa Sinh học) 

Ngành đào tạo 
đại học:

1. Nông học; 
2. Công nghệ sau thu hoạch;
3. Ngành Công nghệ thực phẩm.

Đội ngũ giảng viên: PGS.Tiến sĩ: 1 Tiến sĩ: 7 Thạc sĩ:  10

Sinh viên có thể 
nghiên cứu:

- Ngành nông học và Công nghệ sau thu hoạch: Bảo tồn và nhân giống sạch bệnh 
in vitro; Ứng dụng kỹ thuật công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp; Nông nghiệp 
sinh thái, nông nghiệp hữu cơ; Quản lý sâu bệnh hại rau, hoa, cà phê và chè; Bảo 
quản rau, hoa và quả; Chế biến nông sản; Thực phẩm chức năng từ nguyên liệu sẵn 
có của địa phương.
- Ngành Công nghệ thực phẩm: Đào tạo kỹ sư có năng lực chuyên môn cao và 
phẩm chất nghề nghiệp tốt đáp ứng tốt nhu cầu về nguồn nhân lực hoạt động trong 
lĩnh vực sản xuất và chế biến, phân phố và tiêu thụ thực phẩm trong thời đại hội nhập 
quốc tế trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ.

Công việc có 
thể làm sau khi ra 

trường:

- Ngành Nông học: Sinh viên có thể làm việc tại các Trung tâm nghiên cứu và 
chuyển giao khoa học kỹ thuật về nông lâm nghiệp, các Viện nghiên cứu về nông 
- lâm và sinh học, các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Trung tâm 
Khuyến nông, Chi cục hay Trạm Bảo vệ Thực vật, các Trung tâm Giống cây trồng, 
các doanh nghiệp kinh doanh vật tư nông nghiệp (giống, phân bón, thuốc bảo vệ 
thực vật,...), trang trại; hoặc có thể tự thành lập và quản lý các cơ sở sản xuất, kinh 
doanh về nông lâm nghiệp. Ngoài ra, sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể tham gia 
nghiên cứu, giảng dạy tại các cơ sở đào tạo (trung học, cao đẳng, đại học nông 
nghiệp) hoặc học tiếp các bậc học cao hơn.
- Ngành Công nghệ sau thu hoạch: Sinh viên có thể công tác tại các các doanh 
nghiệp sơ chế, bảo quản, chế biến và kinh doanh thực phẩm, doanh nghiệp sản 
xuất thức ăn chăn nuôi, thu mua và bảo quản nông sản ở các chợ đầu mối và các 
siêu thị; công tác tại các cơ quan quản lý nhà nước như Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, sở Khoa học công nghệ, Trung tâm y tế dự phòng của các tỉnh 
thành; hoặc có thể tự thành lập và quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông 
sản thực phẩm. Ngoài ra, sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể tham gia giảng dạy, 
nghiên cứu tại các cơ sở đào tạo (Trung học, Cao đẳng, Đại học nông nghiệp) 
hoặc học tiếp các bậc học cao hơn.
- Ngành Công nghệ thực phẩm: Sinh viên có thể công tác tại các cơ quan quản lý 
nhà nước về lĩnh vực sản xuất, chế biến thực phẩm, các công ty, doanh nghiệp sản 
xuất, chế biến nông sản, thực phẩm, các đơn vị đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực 
công nghệ thực phẩm, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức quốc tế liên quan 
đến chuyên môn sản xuất, chế biến phân phối và tiêu thụ nông sản thực phẩm.

Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi ra trường năm 2020: Nông học: 90.9%; Công nghệ sau thu hoạch: 88%
CỰU SINH VIÊN THÀNH ĐẠT KHOA NÔNG LÂM

Đào tạo cán bộ Kỹ thuật bậc 
đại học; Nghiên cứu khoa học 
và dịch vụ, chuyển giao công 
nghệ; phát triển nguồn nhân 
lực về nông nghiệp, công 
nghệ thực phẩm và phát triển 
nông thôn cho địa bàn tỉnh 
Lâm Đồng, các tỉnh miền Trung 
- Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và 
cả nước.

Lương Văn Trường
Cựu sinh viên ngành Công nghệ 

sau thu hoạch Khóa 31
Giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo 

năm 2020

Từ Tấn Thời
Cựu sinh viên Nông học - Khóa 27
Giám đốc CTy Nông nghiệp xanh

Phan Thiết - Bình Thuận
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KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH
Ngành đào tạo 

sau đại học: 1.Thạc sĩ: Ngành Quản trị kinh doanh

Ngành đào tạo 
đại học:

1. Quản trị kinh doanh;
2. Kế toán;
3. Tài chính - Ngân hàng

Đội ngũ giảng viên: PGS.Tiến sĩ: 1 Tiến sĩ: 11        Thạc sĩ: 17
Sinh viên có thể 

nghiên cứu:
Các mô hình: Khởi nghiệp kinh doanh; Tài chính công ty; Kinh tế tài nguyên; Doanh 
nghiệp vừa và nhỏ; Quản trị và tái cấu trúc công ty; Hiệu quả ngân hàng.

Công việc có 
thể làm sau khi ra 

trường:

Ngành Quản trị kinh doanh: Sinh viên có thể công tác và làm việc tại các doanh 
nghiệp trong nước và các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, thuộc các lĩnh 
vực sản xuất, thương mại, dịch vụ, tài chính - ngân hàng. Đồng thời, sau khi tốt 
nghiệp, người học có thể sử dụng thành thạo tiếng Anh trong công việc chuyên 
môn; cũng như có thể tự tạo lập doanh nghiệp hoặc tiếp tục học lên các bậc học 
cao hơn để trở thành giảng viên hoặc nhà nghiên cứu trong lĩnh vực Quản trị kinh 
doanh và Kinh tế.
Ngành Kế toán: Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các doanh nghiệp có bộ 
phận kế toán, kiểm toán, tài chính, ngân hàng, và các lĩnh vực khác có liên quan; 
tại các doanh nghiệp nước ngoài, tại các cơ quan nhà nước; tại cơ quan chính 
phủ, tại các tổ chức Phi chính phủ. Sau khi tốt nghiệp, người học cũng có thể sử 
dụng thành thạo tiếng Anh trong công việc chuyên môn; có thể tiếp tục ở bậc học 
cao hơn hoặc trở thành giảng viên trong lĩnh vực kế toán - kiểm toán nói riêng và 
tài chính, kinh tế nói chung.
Ngành Tài chính - Ngân hàng: Sinh viên tốt nghiệp có khả năng làm việc ở các 
ngân hàng, các quỹ đầu tư, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm, công ty tài 
chính, các Bộ/Ban/Ngành và cơ quan nhà nước, Ngân hàng nhà nước, các công 
ty trong và ngoài nước. Có thể làm công tác chuyên nghiệp, và chuyên sâu về 
các lĩnh vực tín dụng, thanh toán, đầu tư tài chính, kinh doanh vàng bạc, ngoại tệ, 
kho quỹ, làm công tác tín dụng, ngân quỹ tại các quỹ tín dụng của Nhà nước và 
tư nhân. Có khả năng quản trị danh mục đầu tư, lập kế hoạch tài chính và đầu tư, 
quản trị tài chính, thực hiện các nghiên cứu mang tính thực tiễn trong ngành Tài 
chính - Ngân hàng; tham gia nghiên cứu khoa học và giảng dạy về tài chính - ngân 
hàng; sử dụng thành thạo tiếng Anh trong công việc chuyên môn và có thể phát 
triển năng lực nghề nghiệp, nghiên cứu ở các bậc học cao hơn.

Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi ra trường năm 2020: Quản trị kinh doanh: 85.9 %; Kế toán: 91.5%

CỰU SINH VIÊN THÀNH ĐẠT KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH
Đào tạo cho sinh viên những 
kiến thức cơ bản về kinh tế và 
định hướng vào các chuyên 
ngành như Quản trị doanh 
nghiệp, Marketing, Quản 
trị nhân sự, Tài chính doanh 
nghiệp, Ngân hàng, Kế toán, 
cùng các kỹ năng mềm và 
kinh nghiệm thực tế. Vũ Văn Nho

Cựu sinh viên khóa 30
Nhà sáng lập, Giám đốc điều 

hành Logistics Co., Ltd, TP. HCM

TS. Hồ Phụng Hoàng
Cựu sinh viên khóa 20

Giám đốc Vùng Tây Nguyên, 
tập đoàn Mai Linh
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CỰU SINH VIÊN THÀNH ĐẠT KHOA DU LỊCH
Đào tạo cho sinh viên kiến thức và 
kỹ năng kinh doanh trong lĩnh vực 
kinh doanh lữ hành, kinh doanh và 
điều hành các hoạt động ẩm thực, 
tổ chức các sự kiện, các kỹ năng 
quản lý và phục vụ trong khách 
sạn, trong các khu nghỉ dưỡng, thực 
hiện quảng bá du lịch và nghiên 
cứu chuyên sâu trong các bậc học 
cao hơn.

Nguyễn Thị Hồng Nghĩa
Cựu sinh viên khóa 26

Giám đốc phát triển Trường 
Academies Australasia College- 

Singapore (Chi nhánh Singapore)

ThS. Phan Như Đại
Cựu sinh viên khóa 27

Giám đốc Kinh doanh vùng 
Bắc Trung Bộ

TĐ Tài chính Bảo hiểm Manulife VN

ThS. Phan Đình Thảo
Cựu sinh viên khóa 28

Tổng giám đốc Công ty TNHH 
HTS International

Phạm Đức Cường
Cựu sinh viên khóa 28

PGĐ. Cơ sở cai nghiên ma túy   
Sở Lao động TBXH Lâm Đồng

KHOA DU LỊCH

Ngành đào tạo đại học: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chuyên ngành: Quản trị Lữ hành và Quản trị 
Khách sạn - Nhà hàng)

Đội ngũ giảng viên: Tiến sĩ: 4 Thạc sĩ: 12

Sinh viên có thể nghiên cứu: Du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng; Tài nguyên du lịch; Quản trị điểm đến; Phát triển du 
lịch bền vững; Quản trị Lữ hành và Nhà hàng - Khách sạn. 

Công việc có thể làm sau khi ra 
trường:

Kỹ năng quản lý và phục vụ tại:
- Các doanh nghiệp kinh doanh lưu trú du lịch (khách sạn, biệt thự, resort…), nhà 
hàng, lữ hành, văn phòng du lịch, đại lý du lịch, khu điểm du lịch với các công 
việc: Lễ tân, bán hàng, chăm sóc khách hàng, buồng phòng, nhân sự, kinh doanh, 
Marketing, hướng dẫn viên du lịch, tư vấn viên, điều hành tour, dịch vụ lữ hành…
- Các cơ quan, tổ chức quản lý du lịch địa phương và các ban liên ngành khác 
với các công việc: chuyên viên phòng chức năng, quản lý du lịch địa phương - liên 
ngành, tham gia giảng dạy du lịch, nghiên cứu du lịch chuyên sâu..và làm trong 
tất cả các lĩnh vực mang tính chất “Dịch vụ”.

Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi ra trường năm 2020: 87.5 %

KHOA XÃ HỘI HỌC VÀ CÔNG TÁC XÃ HỘI

Ngành đào tạo đại học:
1. Xã hội học
2. Công tác xã hội
3. Dân số và phát triển

Đội ngũ giảng viên: Tiến sĩ: 3 Thạc sĩ:  9

Sinh viên có thể nghiên cứu:
Các phương pháp thực hành công tác xã hội; Chính sách xã hội và hệ thống phúc lợi xã 
hội; Công tác xã hội với các nhóm yếu thế; Công tác xã hội trong trường học và bệnh 
viện; Phát triển cộng đồng và giảm nghèo bền vững; Xã hội học lao động, ..

Công việc có thể làm sau khi ra 
trường:

- Ngành công tác xã hội: Sinh viên tốt nghiệp ngành công tác xã hội có thể công 
tác tại các cơ quan, các tổ chức, doanh nghiệp và các cơ sở xã hội; các tổ chức 
phi chính phủ trong và ngoài nước; các xã, phường tại địa phương.
- Ngành Xã hội học: Sinh viên tốt nghiệp ngành xã hội học có thể công tác tại 
các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đoàn thể, tổ chức chính 
trị - xã hội các cấp từ trung ương đến địa phương. Làm nhà nghiên cứu, giảng 
viên giảng dạy xã hội học trong các trường, trung tâm, viện nghiên cứu về văn 
hóa, chính trị, giáo dục, dư luận xã hội, các tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp.
- Ngành Dân số và phát triển: Sinh viên tốt nghiệp ngành Dân số và phát triển 
có thể công tác tại cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đoàn thể, tổ 
chức chính trị xã hội làm về dân số và phát triển. Trở thành cán bộ dân số và phát 
triển chuyên nghiệp trong các sở ban ngành từ trung ương đến địa phương (sở y 
tế, sở lao động thương binh và xã hội, sở giáo dục, sở thông tin truyền thông….). 
Ngoài ra, có thể làm giảng viên và nghiên cứu viên ở các cơ quan giảng dạy và 
nghiên cứu về dân số và phát triển.

Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi ra trường năm 2020: Xã hội học: 92.3%;     Công tác xã hội: 84.6 %

CỰU SINH VIÊN THÀNH ĐẠT KHOA XÃ HỘI HỌC VÀ CÔNG TÁC XÃ HỘI
Đào tạo sinh viên có phẩm chất đạo đức, 
có ý thức phục vụ đất nước và nhân dân, 
nắm vững hệ thống kiến thức nghề nghiệp 
và chuyên môn thành thạo các kỹ năng 
giao tiếp và làm việc nhóm; có khả năng 
làm công tác xã hội chuyên nghiệp, tham 
gia thực hiện các đề tài và dự án phát triển 
cộng đồng, giảm nghèo,…
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Một số hình ảnh và hoạt động của Trường Đại học Đà Lạt

Thư viện

Thí nghiệm Sinh học

Nhà A6 (Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp)

Thí nghiệm Hóa học

Nhà thi đấu đa năng



Một số hình ảnh về  Trường Đại học Đà Lạt

Khuôn viên Trường Đại học Đà Lạt 
nhìn từ trên cao

Giảng đường A30

Giảng đường A27

Khu Nội trú sinh viên (1000 chỗ)

Trường Đại học Đà Lạt là một trường đại học đẹp bậc nhất Đông Nam Á với diện tích gần 40ha, gồm 
hơn 40 tòa nhà. Hình ảnh quen thuộc trong khuôn viên Đại học Đà Lạt là những tán thông xanh cao vút, 
những con dốc thoai thoải, những con đường quanh co uốn lượn, những bậc thang cổ kính,… cũng là 
những hình ảnh đặc trưng của thành phố Đà Lạt hiền hòa, thanh lịch và mến khách.

Trường Đại học Đà Lạt là một trường đại học công lập hàng đầu trong khu vực Tây Nguyên, duyên 
hải Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ, đào tạo và nghiên cứu khoa học - chuyển giao công nghệ chất lượng 
cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đặc biệt là địa bàn Tây Nguyên, và là 
trường đại học được xếp hạng cao trong hệ thống Giáo dục đại học Việt Nam. Trường là thành viên của 
Hiệp hội CDIO quốc tế năm 2017, là trường đại học đạt chuẩn kiểm định chất lượng 2.0 năm 2019, tạp 
chí khoa học trường Đại học Đà Lạt được chỉ mục trong hệ thống tạp chí khoa học ACI , và là tạp chí 
khoa học đầu tiên và duy nhất của Việt Nam được cấp DOAJ Seal.

Trong giai đoạn mới Trường xác định phát triển hướng đến mục tiêu: Xây dựng Trường Đại học 
Đà Lạt trở thành một cơ sở đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực và đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã 
hội; Xây dựng Trường thành trung tâm nghiên cứu khoa học - chuyển giao công nghệ hàng đầu cho khu 
vực Tây Nguyên, duyên hải Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ và là trung tâm nghiên cứu xã hội - nhân văn 
mang bản sắc Tây Nguyên; Từ đó xây dựng trường đại học tiêu biểu ở Việt Nam và khu vực.

Trường Đại học Đà Lạt là địa chỉ hội tụ các nhà khoa học trên cao nguyên, nơi có môi trường học 
tập lý tưởng và là bệ phóng tương lai tốt đẹp cho mọi sinh viên.

Trường Đại học Đà Lạt đang chờ đón các nhà khoa học, các doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng 
có mối quan tâm về chất lượng đào tạo đại học, về những giá trị mang lại trong tương lai, nồng nhiệt 
chào đón các thí sinh - những người cần chuẩn bị thực hiện mơ ước ngày mai từ mái trường trên thành 
phố hoa xinh đẹp.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
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