
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 
 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 
 

DANH MỤC MÔN THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG 
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TT Ngành 

Môn thi tuyển sinh 

Môn 1  
(MÔN CƠ BẢN) 

Môn 2 
(MÔN CƠ SỞ NGÀNH) 

Môn 3 

(MÔN CHUYÊN NGÀNH) 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA    

1.  Công nghệ thông tin Tiếng Anh Cơ sở dữ liệu Kỹ thuật lập trình 

2.  Công nghệ chế tạo máy Toán Sức bền vật liệu Công nghệ chế tạo máy 

3.  Kỹ thuật cơ - điện tử Toán Truyền động cơ khí Hệ thống cơ điện tử 

4.  Kỹ thuật nhiệt Toán Kỹ thuật nhiệt Nhiệt - lạnh 

5.  Kỹ thuật điện, điện tử Toán Lý thuyết mạch điện Máy điện 

6.  Kỹ thuật điện tử và viễn thông Toán Lý thuyết mạch điện tử Kỹ thuật mạch điện tử 1 

7.  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Toán Lý thuyết mạch điện Lý thuyết điều khiển tự động 

8.  Kỹ thuật công trình xây dựng Toán  Cơ học kết cấu Kỹ thuật thi công 

9.  Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Toán Cơ học đất Thiết kế cầu - đường. 

10.  Kinh tế xây dựng Kỹ thuật & tổ chức thi công Quản trị Doanh nghiệp xây dựng Kinh tế Đầu tư 

11.  Công nghệ sinh học Hóa sinh Vi sinh 
Cơ sở di truyền và sinh học phân 

tử 

12.  Kỹ thuật hóa học Hóa đại cương Hóa hữu cơ Quá trình và thiết bị 

13.  Công nghệ thực phẩm Hóa sinh  Vi sinh Cơ sở kỹ thuật thực phẩm 

14.  Kỹ thuật môi trường Toán Quá trình truyền chất Kỹ thuật môi trường 

15.  Kỹ thuật cơ khí Toán Thủy lực Lý thuyết ô tô - động cơ 

16.  Kỹ thuật tàu thủy Toán Thủy lực Lý thuyết tàu thủy 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ    

17.  Kinh tế Kinh tế vi mô Kinh tế vĩ mô Kinh tế phát triển 

18.  Quản lý Nhà nước Triết học Mác-Lênin 
Lý luận chung về nhà nước và 

pháp luật 
Kinh tế chính trị 



19.  Quản trị kinh doanh Kinh tế Vi mô Nguyên lý kế toán Quản trị học 

20.  Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành Kinh tế vi mô Marketing cơ bản Tổng quan du lịch 

21.  Quản trị khách sạn Kinh tế vi mô Marketing cơ bản Tổng quan du lịch 

22.  Marketing Kinh tế vi mô Quản trị học Marketing cơ bản 

23.  Kinh doanh quốc tế Kinh tế vi mô Quản trị học Thương mại quốc tế 

24.  Kinh doanh thương mại Kinh tế vi mô Quản trị học Quản trị doanh nghiệp thương mại 

25.  Tài chính - Ngân hàng Toán Tài chính doanh nghiệp Tài chính tiền tệ 

26.  Kế toán Kinh tế vi mô Nguyên lý kế toán Kế toán tài chính 

27.  Kiểm toán Kinh tế vi mô Nguyên lý kế toán Kế toán tài chính 

28.  Quản trị nhân lực Pháp luật đại cương Quản trị học Quản trị nguồn nhân lực 

29.  Hệ thống thông tin quản lý Tin học đại cương Hệ quản trị CSDL Cơ sở lập trình 

30.  Luật Triết học Mác Lê Nin 
Lý luận chung về Nhà nước và 

pháp luật 
Luật Hành chính 

31.  Luật kinh tế Triết học Mác Lê Nin 
Lý luận chung về Nhà nước và 

pháp luật 
Luật dân sự 

32.  Thống kê Kinh tế vi mô Tin học đại cương Nguyên lý thống kê 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM    

 - Từ trung cấp lên đại học:    

33.  Giáo dục Mầm non Giáo dục học mầm non 
Tiếng Việt và phương pháp phát 

triển ngôn ngữ 
Phương pháp chăm sóc trẻ 

34.  Giáo dục Tiểu học 
Tìm hiểu tự nhiên xã hội ở tiểu 

học 

Cơ sở Việt ngữ của việc dạy tiếng 

Việt ở tiểu học 

Phương pháp dạy học Toán ở tiểu 

học 

 - Từ cao đẳng lên đại học:    

35.  Giáo dục Mầm non Giáo dục học mầm non 
Tiếng Việt và phương pháp phát 

triển ngôn ngữ 
Phương pháp chăm sóc trẻ 

36.  Giáo dục Tiểu học 
Tìm hiểu tự nhiên xã hội ở tiểu 

học 

Cơ sở Việt ngữ của việc dạy tiếng 

Việt ở tiểu học 

Phương pháp dạy học Toán ở tiểu 

học 

37.  Sư phạm Hóa Toán Hóa cơ sở Phương pháp dạy học Hóa 

38.  Cử nhân Báo chí Tiếng Việt thực hành Cơ sở lý luận báo chí Lao động nhà báo 

39.  Sư phạm Ngữ văn Tiếng Việt thực hành Lý luận văn học Đại cương văn học Việt Nam 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ    

40.  Ngôn ngữ Anh Văn D Đọc hiểu Biên dịch 

41.  Sư phạm Tiếng Anh Văn D Đọc hiểu 
Giáo học pháp (Phương pháp 

giảng dạy) 



 
TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG 

TIN 
   

42.  Công nghệ thông tin Tin học đại cương Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Kỹ thuật lập trình 

43.  Quản trị kinh doanh Tin học đại cương Kinh tế vi mô Quản trị học 

44.  Kế toán Tin học đại cương Kinh tế vi mô Nguyên lý kế toán 

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ    

45.  Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông Toán Kỹ thuật mạch điện tử Điện tử ứng dụng 

46.  Công nghệ Kỹ thuật ô tô Toán Vẽ kỹ thuật Nguyên lý động cơ đốt trong 

47.  Công nghệ kỹ thuật cơ khí Toán Vẽ kỹ thuật 
Nguyên lý cắt- dao cắt  - Công 

nghệ chế tạo 

48.  Công nghệ Thông tin Toán Cơ sở dữ liệu Kỹ thuật lập trình C 

49.  Công nghệ kỹ thuật giao thông Toán Vật liệu xây dựng Kết cấu Công Trình 

50.  Công nghệ kỹ thuật xây dựng Toán Vật liệu xây dựng Kết cấu Công Trình 

51.  Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Toán Cơ sở kỹ thuật điện Truyền động điện 

52.  Hệ Thống Thông tin Quản lý Toán Cơ sở dữ liệu Kỹ thuật lập trình C 

53.  Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt Toán Kỹ thuật Nhiệt Máy và thiết bị lạnh  

54.  Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử Toán Truyền động cơ khí Hệ thống cơ điện tử 

55.  Công nghệ Hóa học Toán Hóa đại cương Quá trình và Thiết bị  

56.  Công nghệ kỹ thuật Môi trường Toán Hóa phân tích Công nghệ xử lý nước thải 

57.  Công nghệ Thực phẩm Toán Cơ sở kỹ thuật thực phẩm Kỹ thuật sấy lạnh 

58.  Công nghệ kỹ thuật Kiến trúc Toán Vật liệu xây dựng Kết cấu Công Trình 

59.  Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng Toán Vật liệu xây dựng Kết cấu Công Trình 

60.  Quản lý xây dựng Toán Vật liệu xây dựng Kết cấu Công Trình 

 


