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           Kính gửi:  Các trường thành viên, đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng 
 

Nhằm thực hiện kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho hoạt động đảm 

bảo chất lượng của Đại học Đà Nẵng giai đoạn 2013-2015 (theo kế hoạch số 9467/KH-

ĐHĐN ngày 28-12-2012), ĐHĐN phối hợp với Đại học Aston (Vương quốc Anh) tổ 

chức buổi giới thiệu về Chương trình Thạc sĩ Chất lượng Quốc tế trong Giáo dục Đại 

học được giảng dạy bằng tiếng Anh. 

Đây là chương trình có tính thực hành cao, được thiết kế dành riêng cho cán bộ, 

giảng viên hoạt động trong lĩnh vực quản lý, kiểm định chất lượng hoặc tổ chức đào tạo 

tại các trường đại học. 

Để buổi giới thiệu đạt hiệu quả, Đại học Đà Nẵng đề nghị các đơn vị: 

1. Thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên được biết và đăng ký 

tham dự trực tuyến tại địa chỉ: http://www.udn.vn/bcns/view/421/765. 

     (khi tham dự mang theo thiết bị có thể truy cập được Internet). 

2. Gửi văn bản danh sách cán bộ được chỉ định tham gia vào chương trình này 

về địa chỉ email dtnhoa@ac.udn.vn (Đỗ Thị Như Hoa, Ban đảm bảo Chất 

lượng Giáo dục, ĐHĐN). 

Thời gian: 9h00 – 11h00 ngày 4-6-2013  

Địa điểm:  Phòng 9.014, Tầng 9, Viện Anh ngữ, 41 Lê Duẩn, ĐN. 

Nội dung:    

- Giới thiệu tổng quan về chương trình 

- Các module môn học và phương pháp đánh giá 

- Phương thức dạy và học 

- Ứng dụng công nghệ trong khóa học 

- Luận văn tốt nghiệp 

Người thuyết trình:   

- TS. Panos Vlachopoulos (Giám đốc Chương trình Thạc sĩ  Chất lượng Quốc 

tế trong Giáo dục Đại học);  
- TS. Sue Garton (Giám đốc Chương trình Tiến sĩ Ngôn ngữ Ứng dụng). 
Hạn cuối đăng ký và gửi danh sách cán bộ tham dự: ngày 3-6-2013./. 
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