BAN XÚC TIẾN VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ ĐÀ NẴNG

ĐÀ NẴNG - TRUNG TÂM GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
MIỀN TRUNG, VIỆT NAM

Đại học khác

Đại học Đà Nẵng

09

06 Đại học thành viên
02 Khoa và 01 Viện Nghiên cứu Đào tạo

Sinh viên tốt nghiệp

Trung tâm
ngoại ngữ

hằng năm

21.316

255

Cao đẳng

18

Trường đào
tạo nghề

70

Trường đạt chuẩn Mầm non: 55/208
Tiểu học: 24/99
quốc gia

119/401

Trung học cơ sở: 33/60
Trung học phổ thông: 7/34

SỐ LƯỢNG HỌC SINH
Mầm non

60.169

Tiểu học

109.359

ĐẦU TƯ FDI LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
Tổng số vốn đầu tư
Dự án

154,6 triệu USD
(Tháng 12/2021)

Một số trường quốc tế tiêu biểu

Các Đại học khác ngoài Đại học Đà Nẵng

Trung học cơ sở

66.993

Trung học phổ thông

38.477

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử - viễn thông
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật cơ khí,
Công nghệ kỹ thuật ô tô
Công nghệ sinh học

BẬC ĐÀO TẠO
Đại học: 116 ngành
Thạc sĩ: 45 ngành
Tiến sĩ: 28 ngành

SỐ LƯỢNG SINH VIÊN
Công nghệ
thông tin

Y Dược

Ngành y khoa, Ngành điều dưỡng, Ngành Răng Hàm Mặt

5.958

Quản trị khách sạn, Vận hành khách sạn, Chế biến món ăn

Du lịch

Các ngành
kỹ thuật cao

Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật máy tính

Ngoại ngữ, Luật, Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh

1.707

1.308
3.855

(Tháng 12/2021)

DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ
Tên dự án

Thông số kỹ thuật

Địa điểm đề xuất

Vốn đầu tư dự kiến

Trường liên cấp

- Diện tích: 20.855 m2.
- Mục tiêu: Xây dựng và vận hành trường tư thục
gồm các cấp học: tiểu học, trung học cơ sở và trung
học phổ thông
- Chỉ tiêu quy hoạch:
Mật độ xây dựng 40%; Tầng cao xây dựng: 06 tầng

Huyện Hòa Vang

Nhà đầu tư đề xuất

Khu đô thị đại học

- Diện tích: 20 ha, thuộc phân khu Đổi mới sáng tạo
- Mục tiêu: Xây dựng và vận hành khu đô thị đại học
gồm Khu giáo dục và đào tạo, khu khách sạn thực
hành, khu biệt thự sinh thái và các cơ sở vật chất
phụ trợ khác phục vụ nhu cầu thực hành cũng như
sinh hoạt của sinh viên, chuyên gia và đối tượng có
nhu cầu.

Phường Hòa Quý,
Quận Ngũ Hành Sơn

342 tỉ VNĐ

Trường cao đẳng
đào tạo lao động
tay nghề cao
theo chuẩn quốc tế
và khu vực

- Diện tích sử dụng tối thiểu: 40.000 m2
- Quy mô đào tạo 2.000 học sinh, sinh viên/năm,
trình độ cao đẳng và trung cấp theo chuẩn quốc tế
và khu vực đối với các ngành ưu tiên phát triển: Tự
động hóa, nông nghiệp công nghệ cao, cơ khí chính
xác, các ngành logictics: vận tải, kho vận, dịch vụ
cảng biển, hàng không, dịch vụ vận tải đa phương
thức…;

Khu vực phía Đông
Khu công nghệ
thông tin tập trung/
Khu công nghệ cao
Đà Nẵng, Huyện
Hòa Vang

1.000 tỉ VNĐ

Khu trải nghiệm
kỹ năng sống
dành cho học sinh

- Diện tích: 46 ha
- Mục tiêu: Đầu tư xây dựngvà vận hành trung tâm
giáo dục ngoại khoá, kỹ năng sống kết hợp du lịch
sinh thái

Huyện Hoà Vang

227,7 tỉ VNĐ
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