Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, tiền thân là Trường Đại học Tổng hợp Huế,
được thành lập theo Quyết định số 426/TTG ngày 27-10-1976 của Thủ tướng Chính phủ
trên cơ sở sát nhập Đại học Khoa học và Đại học Văn khoa của Viện Đại học Huế trước
đây (Viện Đại học Huế thành lập năm 1957). Năm 1994, theo Nghị định số 30/CP của
Chính phủ về việc thành lập Đại học Huế, Trường Đại học Tổng hợp trở thành trường
thành viên của Đại học Huế và được đổi tên thành Trường Đại học Khoa học.

Trước những năm 1990, cùng với Đại học Quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh và
Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Tổng hợp Huế cũng là một trong những
trường đại học uy tín của Việt Nam. Hiện nay, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
là một trong những trường đại học hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu tại
miền Trung và Tây Nguyên. Trường luôn là lựa chọn ưu tiên cho những học sinh, sinh
viên và học viên, nghiên cứu sinh muốn trở thành những nhà nghiên cứu, giảng viên,
quản lý, lãnh đạo… thành công.
Trải qua hơn 60 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Khoa học, Đại học
Huế luôn nỗ lực đổi mới, tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục, đào
tạo và nghiên cứu để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về mọi phương diện của người
học nói riêng và của xã hội nói chung.

Hiện nay, Trường Đại học Khoa học có 13 khoa đào tạo, 06 phòng chức năng, 04
trung tâm và 01 viện nghiên cứu. Tổng số cán bộ, công chức, lao động là 387 người,
trong đó có 39 Giáo sư và Phó Giáo sư, 83 Tiến sĩ và 149 Thạc sĩ. Khuôn viên của Trường
có diện tích 3,7 ha; 09 tòa nhà được xây dựng với 92 phòng học đạt tiêu chuẩn, trong
đó có 12 phòng được trang bị hệ thống nghe nhìn hiện đại; 47 phòng thí nghiệm cơ
bản, phòng thí nghiệm chuyên đề, phòng tư liệu và phòng bảo tàng; 08 phòng thực
hành máy tính (gần 400 máy tính) và 01 thư viện trung tâm. Các phòng thí nghiệm
được xây dựng hiện đại, thư viện có nguồn tài liệu bao gồm sách, báo, tạp chí… đáp
ứng tốt cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của cán bộ, sinh viên, học viên,
nghiên cứu sinh của Trường.

Phòng Tổ chức và Hành chính

Phòng Khảo thí và Đảm bảo
chất lượng Giáo dục

Khoa Địa lý - Địa chât

Phòng Kế hoạch, Tài chính
và Cơ sở vật chất

Khoa Báo chí - Truyền thông

(tính đến tháng 01/2021)

Khoa Xã hội học và Công tác xã hội

(tính đến tháng 01/2021)

và

Trường Đại học Khoa học hiện đang đào tạo 16 chuyên ngành tiến sĩ, 23 chuyên ngành
thạc sĩ và 23 chuyên ngành cử nhân, kỹ sư và kiến trúc sư.

