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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

SỨ MẠNG, TẦM NHÌN, MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC,  

GIÁ TRỊ CỐT LÕI VÀ KHẨU HIỆU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1628 /QĐ-ĐHĐN ngày 31 tháng 3 năm 2015  

của Giám đốc Đại học Đà Nẵng) 

 

SỨ MẠNG: 

 Đại học Đà Nẵng có sứ mạng mang đến cơ hội và môi trường học tập, sáng 

tạo lý tưởng, góp phần tạo ra động lực phát triển bền vững kinh tế - xã hội cho khu 

vực miền Trung – Tây Nguyên và cả nước. 

TẦM NHÌN: 

 Đại học Đà Nẵng sẽ là một trong những trường đại học hàng đầu khu vực 

Đông Nam Á với nhiều ngành mũi nhọn trong các lĩnh vực kỹ thuật, kinh tế, khoa 

học tự nhiên, xã hội và nhân văn, y học; là trung tâm hợp tác nghiên cứu và triển 

khai ứng dụng mang tầm quốc gia và quốc tế. 

MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC: 

 Mục tiêu chiến lược của Đại học Đà Nẵng là xây dựng một đại học vùng 

thống nhất bao gồm nhiều trường đại học và các đơn vị thành viên dựa trên một 

mô hình quản trị đại học tiên tiến; là đại học đa cấp, đa ngành, đa lĩnh vực với môi 

trường học tập, nghiên cứu năng động, sáng tạo nhằm đào tạo nguồn nhân lực 

trình độ cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của khu vực miền Trung - Tây 

Nguyên và cả nước; là trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ đủ 

sức giải quyết tất cả các vấn đề chuyên ngành và đa ngành đặt ra trong thực tế, tạo 

động lực phát triển bền vững cho khu vực; là cầu nối quan trọng trong hợp tác 

quốc tế để hỗ trợ quá trình hội nhập toàn diện của khu vực trong quá trình toàn cầu 

hóa; tham gia các hệ thống kiểm định, xếp hạng các trường đại học trong nước và 

quốc tế để Đại học Đà Nẵng luôn nằm trong nhóm đầu các trường đại học trong 

nước và khu vực. 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: 

- Chất lượng: 

  Chất lượng luôn được đặt lên hàng đầu trong mọi hoạt động. 

- Phục vụ cộng đồng: 
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  Các hoạt động đào tạo và nghiên cứu phục vụ cho cộng đồng và lợi ích xã 

hội. 

  Giảng viên, sinh viên và đội ngũ cán bộ nhân viên nhà trường tham gia tích 

cực các hoạt động cộng đồng. 

- Chuyên nghiệp và hiệu quả: 

  Đội ngũ chuyên nghiệp với khả năng thực hiện thành thạo công việc giảng 

dạy, nghiên cứu. 

  Tổ chức đào tạo, nghiên cứu một cách hiệu quả. 

- Sáng tạo và thân thiện: 

  Tư duy sáng tạo được thể hiện với tinh thần đổi mới cách nghĩ, cách làm, 

biến thách thức thành cơ hội. 

  Môi trường làm việc và học tập thân thiện với thái độ hợp tác, tôn trọng lẫn 

nhau để cùng đạt mục tiêu. 

KHẨU HIỆU: 

 Nơi hun đúc trí tuệ và tài năng, vì sự phát triển của Miền Trung - Tây 

Nguyên và cả nước. 

 


