KHỐI D: NHỮNG NGÀNH HỌC KHỐI D, NHỮNG TRƯỜNG THI
KHỐI D
1. Tổng quan về khối D
Có thể nói khối D là khối ngành sở hữu nhiều ngành học cùng với sự đa dạng
ngành nghề sau khi tốt nghiệp. Đồng thời cũng mở ra nhiều cơ hội được tiếp cận
việc làm. Tuy nhiên các bạn học sinh cũng cần phải dành khá nhiều thời gian
cho việc nghiên cứu cũng như tìm hiểu những thông tin liên quan để có thể đưa
ra được những quyết định phù hợp với khả năng của mình.
1.1. Khối D thi những môn nào?
Dựa theo thông tin tuyển sinh Đại học mới được cập nhật mới nhất năm 2019
thì khối D được 99 khối ngành và mỗi khối ngành sẽ có tổ hợp môn khác nhau.
Dưới đây sẽ là 12 khối ngành cùng tổ hợp môn được nhiều lựa chọn nhiều, cụ
thể là:
- Khối D01 bao gồm các Môn: Ngữ văn, Toán học, Tiếng Anh;
- Khối D02 bao gồm các Môn: Ngữ văn, Toán học, Tiếng Nga;
- Khối D03 bao gồm các Môn: Ngữ Văn, Toán học, Tiếng Pháp;
- Khối D04 bao gồm các Môn: Ngữ văn, Toán học, Tiếng Trung;
- Khối D05 bao gồm các Môn: Ngữ văn, Toán học, Tiếng Đức;
- Khối D06 bao gồm các Môn: Ngữ văn, Toán học, Tiếng Nhật;
- Khối D07 bao gồm các Môn: Tiếng Anh, Toán, Hóa học
- Khối D08 bao gồm các Môn: Toán, Sinh học, Tiếng Anh
- Khối D09 bao gồm các Môn: Lịch sử, Toán học, Tiếng Anh
- Khối D10 bao gồm các Môn: Toán học, Địa lí, Tiếng Anh
- Khối D11 bao gồm các Môn: Tiếng Anh, Ngữ văn, Vật lí
- Khối D12 bao gồm các Môn: Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh.
Đối với xu hướng phát triển kinh tế - xã hội hội nhập đa quốc gia như hiện
nay thì nhu cầu về ngoại ngữ ngày càng cao và nó cũng trở thành điểm thu hút

được lượng lớn học sinh. Nếu các bạn là người có khả năng và yêu thích ngoại
ngữ thì có lẽ khối D chính là “chân lý” của các bạn. Và nó cũng có khá nhiều
điểm đặc biệt là không phải những khối ngành truyền thống nào cũng có. Hãy
tiếp tục theo dõi để thấy được điều đó nhé các bạn!
1.2. Danh sách các ngành khối D
Đúng vậy, khối D chính là khối đa dạng ngành học và phù hợp với nhiều đối
tượng học sinh. Để hỗ trợ được tối đa những thông tin liên quan đến khối D và
giúp các bạn thấy rõ được khối D làm nghề gì? Thì Thanh Hồng sẽ liệt kê danh
sách các ngành khối D hiện đang được đào tạo phía dưới đây.
1.2.1. Nhóm ngành sư phạm
- Sư phạm tiếng Anh
- Sư phạm tiếng Nga
- Sư phạm tiếng Pháp
- Sư phạm tiếng Trung
- Sư phạm tiếng Đức
- Sư phạm tiếng Nhật
- Sư phạm Văn, Sử
- Giáo dục Tiểu học, giáo dục mầm non
- Tâm lí học
1.2.2. Nhóm ngành Công nghệ
- Công nghệ thông tin
- Truyền thông và mạng máy tính
- Công nghệ kỹ thuật cơ khí
- Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
- Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

- Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
- Công nghệ thực phẩm
- Công nghệ may

1.2.3. Nhóm ngành kinh tế - tài chính - quản trị
- Kế toán
- Quản trị kinh doanh
- Tài chính - ngân hàng
- Kinh tế
- Quản trị nhân lực
- Kinh doanh quốc tế
- Bảo hiểm
- Hệ thống thông tin quản lý
1.2.4. Ngành luật
- Luật hàng hải
- Luật Quốc tế
- Luật thương mại quốc tế
- Luật Kinh tế
- Luật Kinh doanh
1.2.5. Nhóm ngành ngoại ngữ
- Ngôn ngữ Thái Lan
- Ngôn ngữ Tây Ban Nha
- Ngôn ngữ Hàn Quốc

- Ngôn ngữ Đức
- Ngôn ngữ Nga
- Ngôn ngữ Nhật
1.2.6. Nhóm ngành khác
- Marketing
- Báo chí
- Bảo hiểm
- Quan hệ quốc tế
- Chính trị học
- Việt Nam học
- Điều tra hình sự
- Đông Nam Á học
- Công tác xã hội…
- Ngôn ngữ học
- Du lịch
- Truyền thông
1.3. Danh sách các trường đại học tuyển sinh khối D
Là khối ngành HOT và đang có lượng lớn học sinh lựa chọn theo học nên
cũng có khá nhiều trường đại học uy tín đào tạo khối D. Nhiều bạn cảm thấy
phân vân khi lựa chọn trường, vì cho rằng chỉ những trường nổi tiếng mới có
thể mang lại chất lượng cho bạn tốt nhất nhưng thực tế thì không phải vậy. Các
bạn muốn lĩnh hội được kiến thức tốt cũng cần phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác
nhau ngoài chương trình đào tạo, một phần phụ thuộc vào khả năng nhận thức
của bạn, cách mà bạn tiếp nhận kiến thức. Chính vì vậy vấn đề chọn trường các
bạn cũng không nên quá căng thẳng, nên cân nhắc lựa chọn sao cho phù hợp với
điều kiện của mình nhất. Dưới đây sẽ là danh sách những trường đại học được
phân loại theo hai miền: miền Bắc và miền Nam để các bạn tham khảo.

1.3.1. Miền Bắc
- Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
- Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
- Khoa Luật – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
- Đại Học Hà Nội
- Đại Học Ngoại Thương (Cơ sở phía Bắc)
- Học Viện Ngoại Giao
- Đại Học Sư Phạm Hà Nội
- Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Học Viện Tài Chính
- Đại Học Luật Hà Nội Học Viện Ngân Hàng
- Học Viện An Ninh Nhân Dân
- Đại Học Thương Mại
- Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (Phía Bắc)
- Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội
- Học Viện Hành Chính Quốc Gia (phía Bắc)
- Viện Đại Học Mở Hà Nội
- Đại Học Điện Lực
- Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền
- Đại Học Công Nghiệp Hà Nội
- Đại Học Lao Động – Xã Hội (Cơ sở Hà Nội)
- Đại Học Bách Khoa Hà Nội
- Đại Học Văn Hóa Hà Nội

- Đại Học Nội Vụ Đại Học
- Nông Nghiệp Hà Nội
- Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam
- Đại Học Công Đoàn
- Đại Học Lao Động – Xã Hội (Cơ sở Sơn Tây)
- Đại Học Công Nghiệp Việt Hung
- Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp
1.3.2. Miền Nam
- Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM
- Học Viện Khoa Học Quân Sự - Hệ quân sự KV miền Nam
- Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân
- Đại học Kinh Tế – Luật – Đại Học Quốc Gia TPHCM
- Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn - Đại Học Quốc Gia TPHCM
- Đại Học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia TPHCM
- Đại Học Việt Đức
- Đại Học Luật TPHCM
- Học Viện Hành Chính Quốc Gia (phía Nam)
- Đại Học Ngoại Thương (phía Nam)
- Đại Học An Ninh Nhân Dân
- Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (phía Nam)
- Học Viện Hàng Không Việt Nam
- ĐH Tài Nguyên môi trường TPHCM
- Đại Học Sài Gòn

- Đại Học Nông Lâm TPHCM
- Đại Học Tài Chính Marketing
- Đại Học Ngân Hàng TPHCM
- Đại Học Tôn Đức Thắng
- Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM
- Đại Học Phòng Cháy Chữa Cháy (phía Nam)
- Đại Học Mở TPHCM
- Đại Học Công Nghệ Sài Gòn
- Đại Học Lao Động – Xã Hội (Cơ sở phía Nam)
- Đại Học Văn Hóa TPHCM
- Đại Học Kiến Trúc TPHCM
- Đại Học Công Nghiệp TPHCM
Khối D làm nghề gì? Có lẽ cũng là câu hỏi của nhiều bạn thí sinh khi theo
học ngành Ngành Công nghệ thông tin, nhưng các bạn hoàn toàn có thể yên tâm
rằng khi các bạn lựa chọn ngành này thì sau khi tốt nghiệp các bạn có thể lựa
chọn nhiều ngành nghề. Các bạn đón đọc đoạn tiếp theo sẽ thấy được vị trí vô
cùng tiềm năng của ngành công nghệ thông tin.
2.2. Ngành Ngoại ngữ
Hiện tại nước ta đang trong giai đoạn phát triển nên nhân lực thông thạo
ngoại ngữ cũng có vai trò vô cùng quan trọng. Đặc biệt là trong giai đoạn hội
nhập đa quốc gia như hiện nay, một số ngôn ngữ đang trở thành chủ đề đáng
quan tâm của nhiều doanh nghiệp. Chính vì vậy mà ngành ngoại ngữ thuộc khối
D cũng luôn nằm trong tầm ngắm của các bạn thí sinh có khả năng ngoại ngữ và
yêu thích được học tập cũng như làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.
Và ngành ngoại ngữ cũng là một trong ngành lợi thế của khối D, khi theo học
ngành này thì các bạn sẽ có cơ hội được tiếp cận với một số chuyên ngành như|:
Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, song
ngữ, Tiếng Ý, Tiếng Thái, Tiếng Đức, Tiếng Bồ Đào Nha,… Các bạn hoàn

toàn có thể lựa chọn sao cho phù hợp với chính mình và các chuyên ngành đều
rất tốt cho sự nghiệp trong tương lai của bạn.
2.3. Ngành Kinh tế – Tài chính – Quản trị kinh doanh
Thuộc vào Top 3 ngành Khối D dễ xin việc làm nên cũng trở thành một trong
ngành triển vọng tương lai cho các bạn thí sinh. Là một nhóm ngành liên quan
đến lĩnh vực kinh tế phù hợp với những bạn có đầu óc nhanh nhạy với những
con số.
Một số chuyên ngành mà các bạn có thể tham khảo như: Tài chính – ngân
hàng, Kinh tế, Thương mại, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Quản trị nhân lực/du
lịch, Kinh doanh quốc tế, Bảo hiểm,…
3. Sau khi tốt nghiệp ngành khối D làm nghề gì?
Sau khi các bạn đã biết được TOP ngành khối D dễ xin việc làm thì có lẽ các
bạn cũng đã phần nào biết được một vài ngành nghề có nhiều triển vọng trong
tương lai rồi đúng không? Tuy nhiên để giúp bạn tìm được lời giải câu “Khối D
làm nghề gì?” thì tôi sẽ gợi ý một số việc làm cùng với những thông tin cụ thể
nhất thông qua nội dung dưới đây.
3.1. Nghề Kế toán
Kế toán là ngành nghề đã xuất hiện từ rất lâu trước, là bộ phận mà không có
một bộ máy hoạt động nào có thể phủ nhận được vai trò của nó. Mặc dù công
việc chính của một kế toán viên là thu nhập, phân tích, đối chiếu, xử lý và cung
cấp thông tin về tài sản cùng với sự vận động của nó. Nhưng góp phần không
nhỏ đối với việc theo dõi, quản lý tài chính của doanh nghiệp.
Do vậy mà nghề kế toán cũng ngày càng được mở rộng nhiều lĩnh vực và tạo
ra muôn vàn cơ hội cho các thí sinh sau khi tốt nghiệp ngành kế toán khối D.
Dựa theo số liệu được thống kế từ nay đến năm 2020, tỷ lệ việc làm của lĩnh
vực kế toán sẽ có tốc độ tăng trưởng khoảng 22% sau mỗi năm trôi qua. Tức là
nhu cầu tuyển dụng nghề này luôn có xu hướng tăng và hiện chưa có dấu hiệu
dừng lại. Nếu các bạn đang mong muốn được làm việc ngành nghề này thì có
thể yên tâm rằng có rất nhiều cơ hội dành cho các bạn trong tương lai.
Sau khi tốt nghiệp các bạn có thể làm việc tại các công ty, khối doanh nghiệp
trong và ngoài nước với lộ trình thăng tiến là: Kế toán viên, Kế toán tổng hợp và
Kế toán trưởng.
3.2. Nghề Marketing

Khi môi trường kinh doanh ngày càng khắc nghiệt và đầy cạnh tranh như
hiện nay thì các doanh nghiệp cũng đã bắt đầu chú trọng hơn vào vấn đề tiếp thị
và quảng cáo để tạo thêm uy tín thương hiệu và thu hút được nhiều đối tượng
khách hàng hơn. Do vậy mà nghề marketing cũng trở thành ngành nghề có nhu
cầu tuyển dụng vô cùng lớn, đặc biệt là tại các thành phố đang phát triển. Các
bạn có thể truy cập vào timviec365.vn để có thể tham khảo kỹ hơn.
Theo một thống kê được khảo sát của các trung tâm giới thiệu việc làm thì có
đến 49% bản tin tuyển dụng ở nước ta được đăng ký là các vị trí thuộc lĩnh vực
marketing. Với những mức thu nhập tương đối cao, đây cũng là dấu hiệu đáng
mừng dành cho nguồn nhân lực, đặc biệt là các bạn thí sinh đang chưa biết khối
D làm nghề gì?
Sinh viên tốt nghiệp ngành Marketing của khối D có cơ hội được tiếp nhận
một số vị trí như: Chăm sóc khách hàng, Chuyên viên nghiên cứu thị trường,
Quan hệ công chúng; tổ chức sự kiện, chuyên viên marketing…
3.3. Hướng dẫn viên du lịch
Nhờ vào điều kiện thuận lợi về khí hậu và vị trí địa lý mà nước Việt Nam ta
cũng trở thành một trong những quốc gia có lượng khách ngoại quốc du lịch
mỗi năm số lượng lớn. Và nghề hướng dẫn viên du lịch cũng trở thành ngành
nghề HOT, có nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai. Đặc biệt là đối với
một số thành phố nổi tiếng về du lịch đối với khách quốc tế.
Chính vì vậy mà những bạn theo đuổi ngành khối D thì cơ hội được tiếp cận
với việc làm tại Cao Bằng ngành hướng dẫn viên du lịch cũng ngày càng
nhiều. Với những khả năng ngoại ngữ có sẵn cùng với các chương trình đào tạo
song song thực hành của các trường đại học hiện nay thì các bạn cũng sẽ trang
bị cho bản thân được nhiều kiến thức chuyên môn và cũng có nhiều điều kiện để
có thể nâng cao được nghiệp vụ ngoại ngữ của mình.
Đối với tốc độ phát triển như hiện nay thì chỉ trong vài năm nữa đây cũng sẽ
là ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng chóng mặt. Nếu các bạn đang đam mê và
muốn được vượt qua nhiều thử thách của vị trí này thì hãy rèn luyện và trau dồi
khả năng giao tiếp ngoại ngữ ngay từ bây giờ.
3.4. Tiếp viên hàng không
Đây là nghề “hot” ở giới trẻ, nhất là những bạn nữ có ngoại hình đẹp cùng
với khả năng ngoại ngữ và giao tiếp tốt. Hiện nay, nước ta cũng có nhiều hãng
máy bay nổi tiếng và có nhu cầu tuyển dụng ngành hàng không số lượng lớn

sau mỗi năm. Với mức thu nhập, trợ cấp và chế độ khá hấp dẫn, nên các bạn
năng động và muốn được làm việc trong môi trưởng năng động thì cũng có thể
cân nhắc lựa chọn.
Nhiệm vụ chính của các nữ tiếp viên không chỉ hướng dẫn hay phục vụ cho
hành khách trên chuyến bay mà còn phải theo dõi công tác an toàn cho hành
khách trong suốt quá trình diễn ra trên chuyến bay. Cùng với đó là cung cấp các
dịch vụ ăn uống, báo chí cho hành khách, hoặc hỗ trợ hành khách khi được yêu
cầu trong diện phạm vi cho phép.
3.5. Luật sư/thẩm phán/Kiểm sát viên

Là những ngành nghề được nhiều người trọng vọng, và nhận được nhiều sự
kỳ vọng của cộng đồng nên chắc chắn những thí sinh lựa chọn khối ngành liên
quan thì ngoài việc đảm bảo được kiến thức, trình độ thì cũng cần phải có
những tố chất riêng để có thể theo đuổi thành công. Thực tế thì sinh viên sau khi
tốt nghiệp ngành Luật tốt hiện nay cũng luôn nhận được sự săn đón nồng nhiệt
của các nhà tuyển dụng nếu có năng lực thực sự. Nên các bạn hoàn toàn có thể
yên tâm học tập và rèn luyện nghiệp vụ chuyên môn khi còn trên ghế nhà
trường.
Chính vì vậy mà các bạn có thể yên tâm rằng khối D cũng sở hữu khá nhiều
ngành nghề có triển vọng trong tương lai. Mong rằng những thông tin chia sẻ về
“Khối D làm nghề gì?” đã giúp các bạn tìm ra được lời giải đáp cho chính mình!
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