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NHẬN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

THÔNG TIN TUYỂN SINH

PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

Theo quy chế tuyển sinh Đại học của Bộ 
Giáo dục & Đào tạo

Tốt nghiệp trường THPT chuyên với điều
kiện 3 năm liên tục đạt giải nhất, nhì, ba

cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên
 

TUYỂN THẲNG 

Học bạ THPT

Kết quả thi tốt nghiệp THPT

Kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực

XÉT TUYỂN 

10

10

Đợt tuyển sinh thứ 1 thí sinh nộp  
đăng ký xét tuyển tại Sở Giáo dục 
và Đào tạo các tỉnh.

SỬ DỤNG KẾT QUẢ THI THPT

Thí sinh nộp đăng ký xét tuyển 
theo mẫu trực tiếp tại trường hoặc 
thông qua đường bưu điện.

XÉT TUYỂN THEO HỌC BẠ THPT
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* Đào tạo các trình độ:                                                         

  + Đại học: 

     - Ngành KHOA HỌC DỮ LIỆU (hệ Kỹ sư)

     - Ngành TOÁN HỌC - chuyên ngành Toán Tin (hệ cử nhân)

  + Thạc sĩ: ngành Toán giải tích (từ 1993)                     

 + Tiến sĩ: ngành Toán giải tích (từ 2005)                      

* Đào tạo sinh viên trở thành các kỹ sư, cử nhân chất lượng 

cao trong các lĩnh vực Khoa học dữ liệu và Toán học ứng 

dụng đáp ứng nguồn nhân lực cho cuộc cách mạng công 

nghiệp 4.0

  1 - Hai ngành đào tạo thiết thực, mang tính ứng dụng
 cao phù hợp với thời đại công nghệ số

2 - Đội ngũ giảng viên có trình độ cao, tận tâm và 
giàu kinh nghiệm

3 - Nhiều công ty về CNTT và Khoa học dữ liệu cam
 kết tuyển dụng SV sau khi tốt nghiệp

4 - Khoa có nhiều nguồn học bổng hỗ trợ sinh viên
 nghèo, học giỏi

   5 - Sau khi tốt nghiệp, SV có nhiều cơ hội để học các
 bậc học cao hơn tại Khoa và các trường đại học

 khác ở trong và ngoài nước

     6 - Cơ sở vật chất tiện nghi, hiện đại, môi trường học
 tập thân thiện

     7 - Nhiều hoạt động cho SV tham gia nhằm nâng cao
 sức khỏe thể chất, tinh thần và rèn luyện các

 kỹ năng mềm



 
Các trung 

tâm 
thu thập
 và xử lý

 dữ liệu lớn 
 

 
Các chi cục

 thống kê và 
các dự án QL
và khai thác

 dữ liệu 

 
Cơ quan, 

doanh nghiệp
chuyên về lĩnh
vực phân tích
và xử lý DL.

 
Các công ty
giải pháp

phần mềm
CNTT và dự
báo xã hội

 

 
 Tiếp tục

 các bậc học
cao hơn.

 
Các Trường,
 viện nghiên
cứu về lĩnh
vực Toán và

CNTT

KHOA TOÁN - TIN HỌC

www.tma.vn
www.emin.vn
www.tpptechnology.com

Cung cấp kiến thức và kỹ năng về Tin học và
Toán học ứng dụng.

 

Thực hiện nhiều đề tài NCKH
về Khoa học máy tính, CNTT và
Toán học cấp cơ sở và cấp nhà
nước
Xuất bản hơn 140 bài báo trên
các tạp chí ISI và quốc tế uy tín
Tổ chức và tham gia nhiều hội
thảo trong nước và quốc tế về
CNTT và Toán học

Nghiên cứu các vấn đề về 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...

 

TS. Phan Phiến, Cựu sinh viên
Khoa Toán – Tin học, Trường
ĐH Đà Lạt, Hiệu Trưởng Trường
Đại học Khánh Hòa.
ThS. Nguyễn Quốc Toản, Cựu
SV Khóa 23, Khoa Toán – Tin
học, Trường ĐH Đà Lạt, CEO và
người sáng lập công ty TNHH
công nghệ TP & P.

CỰU SV THÀNH ĐẠT

Đào tạo người học trở thành kỹ
sư chuyên nghiệp trong lĩnh vực
công nghệ số đáp ứng nguồn
nhân lực cho cuộc Cách mạng
công nghiệp 4.0.

 

HOẠT ĐỘNG CỦA SINH VIÊN

 Các viện nghiên cứu và trường Đại học trong
và ngoài nước (Nhật, Hàn Quốc, Pháp, Úc,...)
 Các công ty hàng đầu trong nước chuyên về
CNTT và khoa học dữ liệu cam kết nhận SV
thực tập và làm việc sau khi tốt nghiệp:

1.

2.

Rèn luyện tư duy thuật toán và
mô hình hóa để giải quyết  các
vấn đề trong KHCN và đời sống.
Ngành học mang tính ứng dụng
cao trong thời đại Công nghệ số 

 

CƠ  HỘ I  NGHỀ  NGHIỆP

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 
ĐÀO TẠO

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có cơ hội làm việc tại:

HỢP TÁC

NGÀNH KHOA HỌC DỮ  LIỆU
(HỆ  KỸ  SƯ)

NGÀNH TOÁN HỌC - CN TOÁN TIN
(HỆ  CỬ  NHÂN)

1976
Khoa được
thành lập

70%
Giảng viên
có trình độ

Tiến sĩ

100%
Sinh viên ra 

trường có
việc làm

2
Ngành đào
tạo có tính

 ứng dụng cao


