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Nhân dịp năm mới Đinh Dậu 2017, thay mặt Đảng ủy, Hội 
đồng Đại học, Ban Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tôi 
thân ái kính gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh 
đạo; các cán bộ, viên chức và người lao động; các thế hệ 
hoc̣ sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh 
đã và đang công tác, học tập, nghiên cứu taị ĐHĐN cùng 
gia đình lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới 
mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công. 
Năm qua, nắm bắt thời cơ, bám sát các Nghị quyết của 
Trung ương, Thành ủy Đà Nẵng, Chương trình hành động 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới căn bản toàn diện 
giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ,  

 
 

 
 
 
 
 

 

Khai mạc Đánh giá ngoài chất lượng 03 chương trình đào tạo  
của các trường ĐH Kinh tế, ĐH Ngoại Ngữ - ĐHĐN theo Tiêu chuẩn AUN-QA lần thứ 135 

 
 

 

Sáng ngày 18/02/2019, tại Trường ĐH Kinh tế  - Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã Khai mạc Đánh giá 
ngoài chất lượng các chương trình đào tạo (CTĐT) theo Tiêu chuẩn AUN-QA lần thứ 135 của 
Mạng lưới các trường ĐH Đông Nam Á.  Ba CTĐT được đánh giá gồm các ngành: Kế toán, Quản 
trị Kinh doanh (Trường ĐH Kinh tế - ĐHĐN) và Quốc tế học (Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHĐN). 
Theo kế hoạch, Đoàn Đánh giá ngoài của AUN do  GS.TS. Fauza Ab. Ghaffar, University of 

Malaya làm trưởng đoàn sẽ làm việc tại các trường trong từ ngày 18/02-20/02/2019...Xem tại đây. 
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Đại học Đà Nẵng đăng cai tổ chức Hội thảo quốc tế về Công nghệ Truyền thông  
và Điện toán RIVF-2019: Hướng tới thành phố thông minh 4.0 

 
 

Từ ngày 20-22/3/2019, Hội thảo quốc tế về Công nghệ Truyền thông và Điện toán – 2019 (viết tắt 
là RIVF 2019) long trọng khai mạc tại Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN). Đây là sự kiện khoa học quốc tế 
lớn do ĐHĐN đăng cai quy tụ các nhà khoa học, nghiên cứu trong lĩnh vực điện toán và truyền 
thông ở Việt Nam và thế giới đồng hành “Nghiên cứu - Đổi mới và Tầm nhìn cho tương lai”  do 
Viện Kỹ thuật Điện và Điện tử quốc tế (IEEE) và Quỹ NAFOSTED, Bộ Khoa học và Công nghệ tài 
trợ. Hội đồng khoa học của RIVF 2019 quy tụ 131 thành viên quốc tế tuyển chọn 61 bài báo khoa 
học từ 115 bài báo gửi đến từ các nhà khoa học, diễn giả uy tín thế giới...Xem tại đây. 
...Xem chi tiết tại đây. 

http://www.udn.vn/posts/view/4597/58
http://www.udn.vn/posts/view/4640/78
http://www.udn.vn/posts/view/4550/58
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Nhân dịp năm mới Đinh Dậu 2017, thay mặt Đảng ủy, Hội 
đồng Đại học, Ban Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tôi 
thân ái kính gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh 
đạo; các cán bộ, viên chức và người lao động; các thế hệ 
hoc̣ sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh 
đã và đang công tác, học tập, nghiên cứu taị ĐHĐN cùng 
gia đình lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới 
mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công. 
Năm qua, nắm bắt thời cơ, bám sát các Nghị quyết của 
Trung ương, Thành ủy Đà Nẵng, Chương trình hành động 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới căn bản toàn diện 
giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ,  
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Đại học Đà Nẵng đăng cai Hội nghị Quốc tế mạng lưới các trường đại học  
Áo- Asean (ASEA-UNINET) lần thứ 17  

 

 

Là thành viên tích cực của ASEA-UNINET từ năm 2007, ĐH Đà Nẵng vinh dự được tín nhiệm 
đăng cai tổ chức sự kiện mang tầm vóc quốc tế tiếp nối thành công của ASEA-UNINET 16 được tổ 
chức tại ĐH Graz CH Áo. Tham dự ASEA-UNINET 17 có Đại sứ CH Áo tại Việt Nam Thomas 
Schuller Götzburg. Tại Hội nghị, các trường ĐH thành viên của ASEA-UNINET đã đánh giá kết quả 
hợp tác ; Thảo luận triển khai các chương trình hợp tác mới nhằm tiếp tục tăng cường kết nối, hợp 
tác trong GD&ĐT, KH&CN ;  bầu Chủ tịch ASEA UNINET nhiệm kỳ 2019-2020…Xem tại đây.  
 

 

Đại học Đà Nẵng bước đầu đạt nhiều kết quả quan trọng trong lộ trình  
đẩy nhanh tiến độ Dự án đầu tư xây dựng tại Hòa Quý- Điện Ngọc 

 
 

 

Ngày 25/02/2019, Thủ tướng đã phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch 1/2000 là tiền đề quan trọng để 
đẩy nhanh Dự án xây dựng ĐHĐN tại Hòa Quý-Điện Ngọc (Quyết định số 227/QĐ-TTg). Trước 
đó, với quyết tâm cao, ĐHĐN đã hoàn thành các văn bản cơ sở pháp lý cho Dự án (Đề án phát 
triển tổng thể đến năm 2025, tầm nhìn 2035; Đề án thành lập Trường ĐH CNTT&TT Việt-Hàn trực 
thuộc ĐHĐN…); Trình Chính Phủ đề xuất cấp vốn đầu tư trung hạn; làm việc với Ngân hàng Thế 
giới về vay vốn ODA; Phối hợp các địa phương giải phóng mặt bằng cho Dự án…Xem tại đây. 

http://www.udn.vn/posts/view/4603/58
http://www.udn.vn/posts/view/4621/58
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Nhân dịp năm mới Đinh Dậu 2017, thay mặt Đảng ủy, Hội 
đồng Đại học, Ban Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tôi 
thân ái kính gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh 
đạo;  các cán bộ, viên chức và người lao động; các thế hệ 
hoc̣ sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh 
đã và đang công tác, học tập, nghiên cứu taị ĐHĐN cùng 
gia đình lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới 
mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công. 
Năm qua, nắm bắt thời cơ, bám sát các Nghị quyết của 
Trung ương, Thành ủy Đà Nẵng, Chương trình hành động 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới căn bản toàn diện 
giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ,  
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Ban Chỉ huy Quân sự Đại học Đà Nẵng  
nhận Cờ Thi đua Đơn vị xuất sắc dẫn đầu  
phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2018 

 
 

Sáng ngày 22/01/2019, tại Bộ Chỉ huy Quân 
sự TP. Đà Nẵng, Chủ tịch UBND TP 
đã tặng Cờ Thi đua Đơn vị xuất sắc dẫn đầu 
phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2018  
cho  Ban Chỉ huy Quân sự ĐHĐN đã hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ Cụm trưởng Cụm tự 
vệ Khối Hành chính sự nghiệp...Xem tại đây 
 

 

Giám đốc ĐHĐN bổ nhiệm lãnh đạo các ban, 
trung tâm trực thuộc ĐHĐN 

 
 

 

Sáng ngày 11/02/2019, ĐHĐN đã công bố, trao 
các Quyết định của Giám đốc ĐHĐN bổ nhiệm 
gồm: TS.Phan Bảo An, ThS. Đinh Thị Mỹ Hạnh 
- Phó trưởng ban phụ trách các Ban TCCB, 
CTHSSV, TS.Huỳnh Minh Sơn, GĐ TT Thông 
tin-Học liệu & Truyền thông, TS. Lê Anh Tuấn, 
GĐ TT Khoa học rủi ro & an toàn, TS. Nguyễn 
Phi Hùng, Phó GĐ TT GDTX...Xem tại đây. 
 

 

Đại học Đà Nẵng vinh danh các tân Tiến sĩ năm 2018:  
Bước phát triển mới góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên 

 
 

Sáng ngày 28/12/2018, Nhân dịp đầu Xuân mới, ĐHĐN đã long trọng vinh danh, biểu dương 58 
cán bộ, giảng viên vừa bảo vệ thành công luận án nhận học vị Tiến sĩ trong năm 2018 (trong đó đa 
số tốt nghiệp từ các trường ĐH uy tín nước ngoài gồm có: CH Pháp (07), Nhật Bản (05), Úc (05), 
Vương quốc Anh (04), Trung Quốc (04), Ý (02), Hàn quốc (02), Đài Loan – Trung Quốc (04), Hoa 
Kỳ (01), Nga (01), Bỉ (01), Hungary (01), ĐanMạch (01), Belarus (01), Singapore (01) và Việt Nam 
(18). Thành công của các tân Tiến sĩ năm nay tiếp tục khẳng định sự đúng đắn và hiệu quả của 
chính sách thu hút, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên của ĐHĐN trong những năm qua đã góp phần 
nâng tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ của toàn ĐHĐN lên gần 32%…Xem chi tiết tại đây.  
 

http://www.udn.vn/posts/view/4582/58
http://www.udn.vn/posts/view/4591/58
http://www.udn.vn/posts/view/4591/58
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Nhân dịp năm mới Đinh Dậu 2017, thay mặt Đảng ủy, Hội 
đồng Đại học, Ban Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tôi 
thân ái kính gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh 
đạo;  các cán bộ, viên chức và người lao động; các thế hệ 
hoc̣ sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh 
đã và đang công tác, học tập, nghiên cứu taị ĐHĐN cùng 
gia đình lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới 
mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công. 
Năm qua, nắm bắt thời cơ, bám sát các Nghị quyết của 
Trung ương, Thành ủy Đà Nẵng, Chương trình hành động 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới căn bản toàn diện 
giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ,  
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Các cơ sở giáo dục đại học thành viên tổ chức Lễ trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ và cử nhân  
 

 

Ngày 16/02/2019, Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHĐN phối hợp với Trường ĐH Tây Nguyên tổ chức 
trao bằng cho khóa 33 Đắk Lắk cho 01 tân Tiến sĩ, 21 tân Thạc sĩ (Hình 1). Sáng ngày 02/03, 
Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN đã trao bằng đợt 1 cho  01 tân Tiến sĩ, 151 tân Thạc sĩ và 324 Cử 
nhân (Hình 2). Sáng 30/3, Trường ĐH Sư phạm - ĐHĐN tổ chức trao bằng cho 585 tân Thạc sĩ, 
Cử nhân đợt 1 năm 2019 (Hình 3). Trước đó, ngày 28/01, 214 tân Cử nhân Trường ĐH Kinh tế-
ĐHĐN (sinh viên  Xayavong Nalongsack tốt nghiệp sớm sau 03 năm, Hình 4)...Xem tại đây. 
 

 

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng giao trách nhiệm đào tạo nguồn nhân lực Kỹ thuật-Công nghệ 
cho các dự án công nghệ cao của thành phố và tập đoàn UAC (Hoa Kỳ)  

 

 

Sáng ngày 02/03/2019,  ông Kevin Loebbaka - Tổng Giám đốc Tập đoàn UAC (Hoa Kỳ) (Hình 5) 
đã dự Lễ tốt nghiệp và đã đặt hàng Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN cung cấp nhân lực cho dự án 
Nhà máy sản xuất linh kiện máy bay của UAC (Hình 6). TS. Đặng Việt Dũng-Phó Chủ tịch thường 
trực UBND thành phố Đà Nẵng đã giao nhiệm vụ cho Nhà trường đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật 

– công nghệ chất lượng cao cho các dự án đầu tư trọng điểm của thành phố...Xem tại đây. 

1 2 

3 4 

5 6 

http://www.udn.vn/posts/view/4649/84
http://dut.udn.vn/Tintuc/Tintuc/id/3033
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Nhân dịp năm mới Đinh Dậu 2017, thay mặt Đảng ủy, Hội 
đồng Đại học, Ban Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tôi 
thân ái kính gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh 
đạo;  các cán bộ, viên chức và người lao động; các thế hệ 
hoc̣ sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh 
đã và đang công tác, học tập, nghiên cứu taị ĐHĐN cùng 
gia đình lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới 
mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công. 
Năm qua, nắm bắt thời cơ, bám sát các Nghị quyết của 
Trung ương, Thành ủy Đà Nẵng, Chương trình hành động 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới căn bản toàn diện 
giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ,  
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Chuỗi sự kiện Ngày hội Tuyển sinh - Hướng nghiệp Đại học Đà Nẵng - 2019: Tưng bừng,  
chu đáo và bổ ích, thu hút hàng nghìn học sinh các trường tại Đà Nẵng và Quảng Nam 

 
       

Đáp ứng nhu cầu tư vấn, hướng nghiệp trước mùa tuyển sinh 2019, ĐHĐN đã tổ chức chuỗi sự 
kiện Ngày hội Tuyển sinh-Hướng nghiệp 2019 tại Đà Nẵng (10/3/2019) và Quảng Ngãi 
(17/03/2019) với sự đồng hànhcủa các Sở Giáo dục Đào tạo, các trường THPT, quý thầy cô, phụ 
huynh và các chuyên gia tư vấn của 12 cơ sở giáo dục ĐH thành viên, đơn vị trực thuộc ĐHĐN 
thu hút hàng nghìn lượt học sinh các trường THPT của Đà Nẵng, Quảng Nam... Xem tại đây. 
 

http://www.udn.vn/posts/view/4626/58
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Nhân dịp năm mới Đinh Dậu 2017, thay mặt Đảng ủy, Hội 
đồng Đại học, Ban Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tôi 
thân ái kính gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh 
đạo;  các cán bộ, viên chức và người lao động; các thế hệ 
hoc̣ sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh 
đã và đang công tác, học tập, nghiên cứu taị ĐHĐN cùng 
gia đình lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới 
mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công. 
Năm qua, nắm bắt thời cơ, bám sát các Nghị quyết của 
Trung ương, Thành ủy Đà Nẵng, Chương trình hành động 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới căn bản toàn diện 
giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ,  
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Giảng viên, sinh viên ĐHĐN đạt nhiều thành tích trong nghiên cứu khoa học và công nghệ  
 

 

ĐHĐN vừa vinh danh, trao Giải thưởng «Công trình Khoa học tiêu biểu của ĐHĐN năm 2018» cho 
07 nhóm tác giả /30 công trình tiêu biểu dự thi (Hình 1). Nhằm góp phần xây dựng «Thành phố 
thông minh», Viện Công nghệ Quốc tế DNIIT – ĐHĐN cũng vừa tổ chức thành công Chiến dịch 
Smart Campus, Smart City; Trao tặng Sở Thông tin Truyền thông Ăng ten LoRa (ĐH vùng Côte 
d’Azur tài trợ) (Hinh 2). Trước đó, nhiều đề tài khoa học có giá trị ứng dụng cao như Công trình 
«Thiết minh đfa ngữ qua thiết bị di động» đã được đưa vào ứng dụng tại Bảo tàng Đà Nẵng phục 
vụ du khách (Hình 3), Đề tài «Phương tiện thu gom rác thải bãi biển, mặt nước» được đặt hàng 

(Hình 4); Đạt 10/11 giải Cuộc thi sinh viên NCKH năm 2018 của thành phố (Hình 5)...Xem tại đây. 

 

Viện Công nghệ Quốc tế DNIIT - ĐHĐN tổ chức Chung kết trao giải Cuộc thi Smart Campus 
năm 2019: Tôn vinh ý tưởng, giải pháp 4.0 góp phần xây dựng đại học thông minh  

 
 

Chiều ngày 20/3/2019, Viện Công nghệ Quốc tế ĐHĐN đã tổ chức Chung kết và trao giải Cuộc thi 
Smart Campus-2019. Cuộc thi được tổ chức bởi với sự đồng hành, tài trợ của ĐH Côte vùng 
d’Azurd, Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) và cộng đồng doanh nghiệp và các chuyên gia trong 
các lĩnh vực công nghệ 4.0 nhằm hướng đến mục tiêu thiết lập mạng lưới kết nối các dịch vụ 
thông minh trong không gian các trường đại học thành viên ĐHĐN để hỗ trợ dạy, học, nghiên cứu 
và sáng tạo trên nền tảng IoTs (Internet of Things) và trí tuệ nhân tạo (AI) (Hình 6)...Xem tại đây. 
...Xem chi tiết tại đây.  
 

1 2 

3 4 5 
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http://www.udn.vn/posts/view/4643/58
http://www.udn.vn/posts/view/4642/58
http://www.udn.vn/posts/view/4484/58
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Nhân dịp năm mới Đinh Dậu 2017, thay mặt Đảng ủy, Hội 
đồng Đại học, Ban Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tôi 
thân ái kính gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh 
đạo;  các cán bộ, viên chức và người lao động; các thế hệ 
hoc̣ sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh 
đã và đang công tác, học tập, nghiên cứu taị ĐHĐN cùng 
gia đình lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới 
mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công. 
Năm qua, nắm bắt thời cơ, bám sát các Nghị quyết của 
Trung ương, Thành ủy Đà Nẵng, Chương trình hành động 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới căn bản toàn diện 
giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ,  
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   Giám đốc ĐHĐN tiếp và làm việc với phái  
   đoàn Cộng hòa Pháp phát triển sâu rộng       
       quan hệ với các đối tác truyền thống 

 
 

Ngày 20/3/2019, Giám đốc ĐHĐN đã tiếp Phái 
đoàn Pháp (Eric Molay - Tùy viên Đại sứ quán 
Pháp; Régis Martin - PGĐ VP Châu Á - Thái 
Bình Dương AUF; GS.Stéphane Ngo Mai, 
PGS.Fabien Ferrero- ĐH Nice Sophia Antipolis 
đến thăm, làm việc với ĐHĐN...Xem tại đây.  
  

 

Đoàn Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ thăm  
và làm việc tại Đại học Đà Nẵng 

 

Ngài Matthew Ference - Trưởng Phòng Văn hóa 
Thông tin & đoàn Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ đã 
đến thăm và làm việc tại ĐHĐN. PGS.TS. Nguyễn 
Ngọc Vũ - Giám đốc ĐHĐN chủ trì buổi tiếp và 
làm việc. Đoàn đã tham quan thực tế tại «Maker 
Innovation Space UD», thảo luận khả năng mở lại 
«American Center» tại ĐHĐN...Xem tại đây.  

 

 

 Mở rộng hợp tác với Đại học Quốc gia Lào 
 

 

Ngày 16/3/2019, đoàn công tác của Trường 
ĐH Kinh tế-ĐHĐN do PGS.TS. Võ Thị Thúy 
Anh, PGS.TS. Đào Hữu Hòa...đã thăm và thảo 
luận mở rộng hợp tác với ĐH Quốc gia Lào về 
tăng cường trao đổi sinh  viên, giảng viên và 
mở chương trình cao học...góp phần thúc đẩy 
tình hữu nghị Việt-Lào...Xem tại đây. 

 

 
 

Giao lưu hữu nghị với Trường Đại học 
Keimyung, Hàn Quốc đến thăm ĐHĐN 

 
 

Ngày 17/01/2019, Ban Hợp tác Quốc tế & sinh 
viên Tiếng Hàn Trường ĐH Ngoại ngữ-ĐHĐN đã 
tiếp đón, giao lưu với đoàn 32 cán bộ, sinh viên 
Trường ĐH Keimyung, Hàn Quốc đến thăm và 
giao lưu văn hóa, ngôn ngữ, du lịch tại Đà Nẵng 
cùng tăng cường hợp tác hữu nghị...Xem tại đây. 
…Xem tại đây.  

 

 

Đại học Đà Nẵng đón tiếp, làm việc nhằm tăng cường quan hệ hợp tác kết nối với  
các đại học Châu Âu: Khẳng định uy tín, vị thế trong tiến trình hội nhập ĐH thế giới 

 
 

Vừa qua, ĐHĐN đã liên tục tiếp, làm việc với đại diện các ĐH Châu Âu (ĐH Bách khoa Milan Ý, 
Hình 1...Xem tại đây; ĐH Babes-Bolyai Romania, Hình 2... Xem tại đây; ĐH Kỹ thuật Liberec, CH 
Séc, Hình 3... Xem tại đây; ĐH Obuda, Hungary... Xem tại đây; ĐH Upsala, Thụy Điển... Xem tại 
đây...Giám đốc ĐHĐN đã chủ trì các buổi tiếp, làm việc, dành cho các đoàn sự đón tiếp trọng thị. 
. 

1 2 3 

http://www.udn.vn/posts/view/4645/78
http://www.udn.vn/posts/view/4629/78
https://due.udn.vn/vi-vn/tintuc/tintucchitiet/id/9655
http://www.udn.vn/posts/view/4576/78
http://www.udn.vn/posts/view/4452/78
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Nhân dịp năm mới Đinh Dậu 2017, thay mặt Đảng ủy, Hội 
đồng Đại học, Ban Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tôi 
thân ái kính gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh 
đạo;  các cán bộ, viên chức và người lao động; các thế hệ 
hoc̣ sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh 
đã và đang công tác, học tập, nghiên cứu taị ĐHĐN cùng 
gia đình lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới 
mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công. 
Năm qua, nắm bắt thời cơ, bám sát các Nghị quyết của 
Trung ương, Thành ủy Đà Nẵng, Chương trình hành động 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới căn bản toàn diện 
giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ,  
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Nhiều thành tích xuất sắc, hoạt động nổi bật trong công tác Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên 
 
 

Tháng Thanh niên 2019, Đoàn Thanh niên ĐHĐN có nhiều hoạt động, thành tích nổi bật: Hành 
trình nhớ lời Di chúc theo chân Bác (Hình1), Festival KHCN trong sinh viên, Cuộc thi sinh viên Tài 
năng Thanh lịch ĐHĐN - 2019, Hội thi Thủ lĩnh sinh viên, Hội trại truyền thống tại các trường thành 
viên, Gặp mặt các thế hệ cán bộ Đoàn nhân kỷ niệm 25 năm thành lập ĐHĐN…Đặc biệt 04 cán bộ 
Đoàn trẻ tiêu biểu của ĐHĐN vừa vinh dự nhận Giải thưởng 26-3 (Hình 2). Trước đó, nhân kỷ 
niệm ngày 09/01, 04 sinh viên ĐHĐN vinh dự nhận danh hiệu «Sao Tháng Giêng» (Hình 4-7); 02 
tập thể đạt «Danh hiệu Tập thể sinh viên 5 tốt cấp Trung ương» (Hình 8)...Xem tại đây. 
 

2 1 2 

3 3 

4 5 6 7 
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Nhân dịp năm mới Đinh Dậu 2017, thay mặt Đảng ủy, Hội 
đồng Đại học, Ban Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tôi 
thân ái kính gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh 
đạo;  các cán bộ, viên chức và người lao động; các thế hệ 
hoc̣ sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh 
đã và đang công tác, học tập, nghiên cứu taị ĐHĐN cùng 
gia đình lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới 
mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công. 
Năm qua, nắm bắt thời cơ, bám sát các Nghị quyết của 
Trung ương, Thành ủy Đà Nẵng, Chương trình hành động 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới căn bản toàn diện 
giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ,  
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Sinh viên Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN đạt  
giải Nhất Cuộc thi MISProject - 2018  

 
 

Đây là cuộc thi do Trường ĐH Kinh tế Quốc dân 
tổ chức thu hút 30 đội tuyển xuất sắc trên toàn 
quốc tham gia với chủ đề: "Hệ thống thông tin 
quản lý trong thời đại cách mạng công nghiệp 
4.0". Đội tuyển Black P sinh viên Khoa Thống kê-
Tin học Trường ĐH Kinh tế - ĐHĐN đã đạt giải 
Nhất với đề tài: Hệ  thống điều khiển thiết bị điện 
và mở đóng cửa phòng tự động ...Xem tại đây. 
 

Ngày hội Sức trẻ sinh viên Trường ĐH Ngoại 
ngữ - ĐHĐN nhân dịp kỷ niệm ngày 09/01 

 
 

Ngày hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động trẻ 
trung, bổ ích quy tụ đông đảo sinh viên của các 
Liên chi hội các Khoa trong toàn trường.  
Kết thúc Ngày hội, Liên Chi hội Khoa Nhật-Hàn- 

Thái đạt Giải Nhất toàn đoàn…Xem tại đây 

Hội trại truyền thống sinh viên 26/3  

tại Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN  

 
 

 

Hội trại diễn ra từ ngày 22-24/3/2019 thu hút 
hơn 1.000 trại sinh của 14 Khoa, đơn vị trực 
thuộc Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN. Đây là 
dịp giao lưu, gắn bó, trau dồi kỹ năng góp 
phần nâng cao chất lượng công tác Đoàn 
Thanh niên, Hội Sinh viên của trường chào 
mừng Tháng Thanh niên 2019…Xem tại đây. 
. 
 

 

Nữ Sinh viên ĐHĐN được nhận học bổng 
TikTok Việt Nam nhân dịp ngày 08/3 

 
 

 

Ngày 8/3/2019, 30 nữ sinh ĐHĐN đã được 
trao 30 suất học bổng TikTok (10 triệu 
đồng/suất) có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã 
nỗ lực vươn lên đạt thành tích tốt trong học 
tập, rèn luyện và NCKH, tích cực tham gia 
phong trào & khởi nghiệp. Đây là nguồn 
động viên, tiếp thêm nghị lực giúp sinh viên 
nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão...Xem tại đây. 
 

     Sinh viên giúp dân vùng núi làm du lịch  

 

 
 

Bằng việc thiết kết web, vẽ bản đồ chỉ dẫn, làm 
video và sổ tay dành cho khách du lịch khi tới 
huyện Nam Giang (tỉnh Quảng Nam), nhóm 
sinh viên tình nguyện thuộc Trường ĐH  Kinh tế 
- ĐHĐN đã góp phần giúp huyện quảng bá các 
điểm đến để phát triển du lịch sau gần 1 tháng 
đã nghiên cứu, hoàn thiện, bàn giao các ấn 
phẩm du lịch cho địa phương… Xem tại đây. 

 

http://www.udn.vn/posts/view/4572/84
http://ufl.udn.vn/vie/trang-truong-chi-tiet-tin-tuc/ngay-hoi-suc-tre-sinh-vien-ngoai-ngu-nam-2019/20971.html
http://dut.udn.vn/Tintuc/Tintuc/id/3020
http://www.udn.vn/posts/view/4630/65
https://due.udn.vn/vi-vn/tintuc/tintucchitiet/id/9286
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Nhân dịp năm mới Đinh Dậu 2017, thay mặt Đảng ủy, Hội 
đồng Đại học, Ban Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tôi 
thân ái kính gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh 
đạo;  các cán bộ, viên chức và người lao động; các thế hệ 
hoc̣ sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh 
đã và đang công tác, học tập, nghiên cứu taị ĐHĐN cùng 
gia đình lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới 
mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công. 
Năm qua, nắm bắt thời cơ, bám sát các Nghị quyết của 
Trung ương, Thành ủy Đà Nẵng, Chương trình hành động 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới căn bản toàn diện 
giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ,  
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Trường ĐH Bách khoa - ĐHĐN đồng tổ chức 
Hội nghị STEMCON Việt Nam lần 7 

 

Sáng ngày 14/03/2019, Hội nghị Khoa học, 

Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học Việt Nam 
thường niên lần thứ 7 (STEMCON Việt Nam) đã 
khai mạc tại khách sạn Novotel, Đà Nẵng. Đây 

là Hội nghị được tổ chức bởi ĐH Bang Arizona 
phối hợp cùng ĐH Mỹ tại Việt Nam và Trường 
ĐH Bách khoa - ĐHĐN quy tụ các doanh 

nghiệp, giới học thuật và các cơ quan chính phủ 
về “nguồn nhân lực số tương lai”…Xem tại đây. 
 

 
 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN kết thúc  
đánh giá ngoài 02 chương trình đào tạo  

theo chuẩn Đông Nam Á AUN-QA 
 

 
 

Tại phiên bế mạc, PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn  
Hiệu trưởng Nhà trường cam kết qua phiên đánh 
giá này, Nhà trường sẽ tiếp thu những khuyến 

nghị và đề xuất từ đoàn kiểm định chất lượng 
của AUN để nỗ lực hoàn thiện chất lượng giáo 
dục hướng đến đạt chuẩn quốc tế…Xem tại đây.  

 

 

 

Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN trao bằng tốt 
nghiệp đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2019 
 

PGS.TS. Đào Hữu Hòa – Phó Hiệu trưởng Nhà 
trường chúc mừng và tin tưởng vào các tân cử 

nhân sẽ luôn tỏa sáng học hiệu DUE với nền 
tảng phẩm chất đạo đức và kiến thức chuyên 
môn vững vàng sẽ thành công trong nghề 

nghiệp. Nhân dịp này, Nhà trường khen 
thưởng cho 7 tân cử nhân tốt nghiệp xuất sắc 
là thủ khoa các ngành đào tạo...Xem tại đây. 

 

Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN hỗ trợ tiền lãi 
cho tân sinh viên được vay vốn để học tập 

 
 

Sáng ngày 10/03/2019, tại Ngày hội tư vấn 
hướng nghiệp, tuyển sinh 2019 giúp học sinh 

THPT được tư vấn, định hướng nghành nghề,  
Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN đã ký kết phối 
hợp với Ngân hàng chính sách xã hội hỗ trợ 

tiền lãi suất cho sinh viên được vay vốn để học 
tập tại Nhà trường.…Xem chi tiết tại đây.  
 

Sinh viên DUT đạt nhiều giải cao trong các 

cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học 
 

Tại Cuộc thi sinh viên KHCN thành phố 2018, 
Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN (DUT) đạt 

07/11giải (01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 03 giải Ba; 
03 giải khuyến khích). Trước đó, tại Smart 
Campus-2019,03 giảng viên đạt cả 03 giải Nhất, 

Nhì, Ba và 02/04 nhóm sinh viên đạt giải Nhất, 
Nhì, 01 giải triển vọng và học bổng nghiên cứu 
tại Châu Âu cho 02 giảng viên…Xem tại đây. 

 

 

http://www.udn.vn/posts/view/4639/83
http://www.udn.vn/posts/view/4602/84
http://www.udn.vn/posts/view/4649/84
http://www.udn.vn/posts/view/4636/83
http://dut.udn.vn/Tintuc/Tintuc/id/3015
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Nhân dịp năm mới Đinh Dậu 2017, thay mặt Đảng ủy, Hội 
đồng Đại học, Ban Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tôi 
thân ái kính gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh 
đạo;  các cán bộ, viên chức và người lao động; các thế hệ 
hoc̣ sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh 
đã và đang công tác, học tập, nghiên cứu taị ĐHĐN cùng 
gia đình lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới 
mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công. 
Năm qua, nắm bắt thời cơ, bám sát các Nghị quyết của 
Trung ương, Thành ủy Đà Nẵng, Chương trình hành động 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới căn bản toàn diện 
giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ,  
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  Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN bế giảng 
các lớp tiếng Hàn dự án Sejong Đà Nẵng 

 

 

Ngày 26/12/2019, Trường ĐH Ngoại ngữ-
ĐHĐN đã bế giảng các lớp tiếng Hàn do Quỹ 
Sejong Hàn Quốc tài trợ tại Đà Nẵng. PGS.TS. 
Trần Hữu Phúc-Hiệu trưởng Nhà trường đã 
nhấn mạnh mục đích của Chương trình nhằm 
giúp sinh viên, giảng viên học tập, nâng cao 

năng lực ngôn ngữ tiếng Hàn…Xem tại đây 

Hội thảo phương pháp giảng dạy tích cực  
tại Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHĐN  

 

Ngày 15/12/2018, 100 giảng viên, giáo viên 
ngoại ngữ từ các trường phổ thông, đại học, 
cao đẳng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã 
tham dự Hội thảo nhằm thảo luận giải pháp 
tăng cường các kỹ năng giảng dạy và trao đổi 
kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh. Đây là hoạt 
động góp phần đổi mới dạy-học ngoại ngữ 
trong bối cảnh hội nhập quốc tế…Xem tại đây. 
 

Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN: Ký kết hợp 
tác với Trường Đại học Shoike, Nhật Bản 

 

 

 

 

Sáng 14/12/2019, PGS.TS. Lưu Trang - Hiệu 
trưởng nhà trường, PGS.TS Lê Quang Sơn - 
Phó Hiệu trưởng đã làm việc với ông Takafumi 
Goda - Hiệu trưởng Trường ĐH Shoike, Nhật 
Bản. Hai bên đã tiến hành ký kết hợp tác trao 
đổi sinh viên thuộc 02 chương trình nâng cao 
tìm hiểu văn hóa, ngôn ngữ và trải nghiệm thực 
tế tại Việt Nam và Nhật Bản…Xem tại đây.  
 

Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN phối hợp 
với Quỹ AMA tổ chức trao học bổng cho SV 

 

 

 

Sáng 14/12/2019, PGS.TS Lê Quang Sơn - Phó 
Hiệu trưởng Nhà trường đã cùng đại diện Quỹ 
AMA trao học bổng cho 24 sinh viên Trường ĐH 
Sư phạm có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên đạt 
kết quả tốt trong học tập, rèn luyện trong năm 
học 2018-2019 với tổng trị giá với tổng trị giá 
37.200 USD. Học bổng AMA (Agliardo Mach 
Award) được trao cho sinh viên Nhà trường từ 
năm 2015 nhằm tiếp thêm động lực...Xem tại đây 

 
 
thuộc 02 chương trình nâng cao tìm hiểu văn 
hóa, ngôn ngữ và trải nghiệm thực tế tại Việt 
Nam và Nhật Bản…Xem tại đây.  
 

Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHĐN là 01/04 cơ sở 
giáo dục đầu tiên được triển khai thi và cấp 

chứng chỉ năng lực ngoại ngữ quốc gia 
 

 
 

Ngày 6/12/2018, Bộ GD&ĐT công bố 04 trường 
đủ điều kiện triển khai thi và cấp chứng chỉ năng 
lực ngoại ngữ quốc gia theo Thông tư 23 của Bộ. 
Kết quả này tiếp tục khẳng định uy tín, học hiệu 
ULF đáp ứng nhu cầu học tập của cộng đồng 
trong bối cảnh hội nhập quốc tế....Xem tại đây 

 
 
thuộc 02 chương trình nâng cao tìm hiểu văn 
hóa, ngôn ngữ và trải nghiệm thực tế tại Việt 
Nam và Nhật Bản…Xem tại đây.  
 

http://www.udn.vn/posts/view/4554/86
http://www.udn.vn/posts/view/4577/86
http://ued.udn.vn/tag/ng%C3%B4n-ng%E1%BB%AF
http://www.udn.vn/posts/view/4575/85
http://dut.udn.vn/KhoaNhietDL/Tintuc/id/2598
http://www.udn.vn/posts/view/4555/86
http://dut.udn.vn/KhoaNhietDL/Tintuc/id/2598
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Nhân dịp năm mới Đinh Dậu 2017, thay mặt Đảng ủy, Hội 
đồng Đại học, Ban Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tôi 
thân ái kính gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh 
đạo;  các cán bộ, viên chức và người lao động; các thế hệ 
hoc̣ sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh 
đã và đang công tác, học tập, nghiên cứu taị ĐHĐN cùng 
gia đình lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới 
mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công. 
Năm qua, nắm bắt thời cơ, bám sát các Nghị quyết của 
Trung ương, Thành ủy Đà Nẵng, Chương trình hành động 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới căn bản toàn diện 
giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ,  
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Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật - ĐHĐN dự  
khởi động dự án quản lý nguồn năng lượng tái 

tạo thuộc chương trình Eramus+ tại Hy Lạp 
 

 

 

Nhận lời mời từ Viện Giáo dục Công nghệ của 
Crete (TEIC) - Hy Lạp, Đoàn công tác của Trường 
ĐH Sư phạm Kỹ thuật - ĐHĐN do PGS.TS. Phan 
Cao Thọ - Hiệu trưởng Nhà trường dẫn đầu đã 
tham dự kỳ họp Kick-off của Dự án MESFIA với 
vai trò đối tác. Nhà trường sẽ phát huy tiềm năng 
thế mạnh để triển khai dự án ở miền Trung Việt 
Nam trong 03 năm (2019-2021)…Xem tại đây. 
 
  
Mục tiêu của cuộc họp này là phân tích dự án, thảo luận 
về vai trò và trách nhiệm của các đối tác tham gia trong 
dự án MESFIA bao gồm 11 đối tác đến từ các nước 

Châu Âu và châu Á Bách khoa, ĐHĐN…Xem chi tiết 
tại đây.  
 

 
 

Chung kết Cuộc thi Tìm kiếm tài năng  
tiếng Anh trong sinh viên do Khoa CNTT&TT  

và Trường CĐ CNTT - ĐHĐN tổ chức 
 

 

Ngày 15/01/2019, Khoa Công nghệ Thông tin 
& Truyền thông và Trường CĐ Công nghệ 
Thông tin ĐHĐN đã tổ chức Chung kết Cuộc 
thi ETC-2019 với chủ đề cách mạng 4.0 quy tụ 
14 đội tuyển sinh viên từ 02 vòng sơ loại thu 
hút hơn 650 sinh viên tham gia…Xem tại đây. 

 

Chương trình IoT thúc đẩy tinh thần khởi 
nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực Internet  

kết nối vạn vật dành cho sinh viên CNTT 
 

Ngày 18/02/2019, Khoa CNTT&TT (SICT) và 
Trường CĐCNTT (CIT) - ĐHĐN cùng Viện 
Công nghệ Shibaura Nhật Bản và Trường ĐH 
FPT phối hợp tổ chức Chương trình IoT-2019 
thu hút 35 sinh viên xuất sắc từ Viện Shibaura, 
Nhật Bản và 27 sinh viên của SICT và CIT 
tham dự qua đó nâng cao kỹ năng nghề 
nghiệp, giao lưu văn hóa tại Việt Nam trong 
khoảng thời gian 10 ngày…Xem tại đây. 
 

 
 

 

  Chương trình Ươm mầm ý tưởng sáng tạo 
và khởi nghiệp - PISI 2019: Hướng tới thành 
phố thông minh, thành phố khởi nghiệp 4.0 

 
 

Ngày 22/3/2019, Khoa Công nghệ thông tin và 
Truyền thông và Trường Cao đẳng Công nghệ 
Thông tin phối hợp tổ chức Khai mạc Chương 
trình thường niên về đổi mới sáng tạo, khởi 

nghiệp cho HSSV miền Trung…Xem tại đây. 

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật – ĐHĐN 
tổng kết hoạt động khoa học công nghệ 

 

 
 

 

Ngày 03/01/2019, Trường ĐH Sư  phạm Kỹ 
thuật - ĐHĐN tổ chức tổng kết và trao giải 
thưởng KHCN cho các tập thể và cá nhân có 
thành tích xuất sắc tiêu biểu trong năm học 
2017-2018…Có 43 đề tài đã được các nhóm 
sinh viên (SRT) thực hiện trong đó có 36 nhóm 
được hỗ trợ kinh phí NCKH…Xem tại đây.  

 

http://www.udn.vn/posts/view/4604/599
http://dut.udn.vn/KhoaNhietDL/Tintuc/id/2598
http://dut.udn.vn/KhoaNhietDL/Tintuc/id/2598
http://www.udn.vn/posts/view/4571/88
http://www.udn.vn/posts/view/4598/88
http://www.udn.vn/posts/view/4644/88
http://www.udn.vn/posts/view/4553/599
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Nhân dịp năm mới Đinh Dậu 2017, thay mặt Đảng ủy, Hội 
đồng Đại học, Ban Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tôi 
thân ái kính gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh 
đạo;  các cán bộ, viên chức và người lao động; các thế hệ 
hoc̣ sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh 
đã và đang công tác, học tập, nghiên cứu taị ĐHĐN cùng 
gia đình lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới 
mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công. 
Năm qua, nắm bắt thời cơ, bám sát các Nghị quyết của 
Trung ương, Thành ủy Đà Nẵng, Chương trình hành động 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới căn bản toàn diện 
giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ,  
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  Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh (VN-UK) 
  tổ chức Semina quốc tế về khoa học y sinh 

 
 

 

Ngày 28/03/2019, Viện VN-UK phối hợp cùng 
các nhà khoa học trẻ tại các ĐH California 
Davids, Hoa Kỳ, ĐH Keimyung, Hàn Quốc để 
cùng nhau tổ chức Semina khoa học quốc tế 
về lĩnh vực Khoa học Y sinh với những vấn đề 
liên quan đến khoa học sự sống. …Xem tại đây.  

 

Đại diện Khoa Y Dược tham dự  
Hội nghị quốc tế Việt Nam-Nhật Bản 

 
 

Ngày 19/2/2019, PGS.TS.BS Nguyễn Đăng 
Quốc Chấn-Trưởng Khoa Y Dược, Giám đốc 
Trung tâm Y khoa-ĐHĐN đã dự Hội nghị quốc 
tế Việt Nam - Nhật Bản hướng tới tiếp nhận lâu 
dài nguồn lực lao động Việt Nam...Xem tại đây. 

 

Phân  hiệu ĐHĐN tại Kontum tổ chức  
 Ngày hội văn hóa Israel - Quốc gia khởi nghiệp  

và tiếp Phó đại sứ Israel tại Việt Nam   
 
 

ngày 2/4/2019, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum  
(UD-CK) đã tổ chức “Ngày hội văn hóa Israel” với 
hơn 200 giảng viên, sinh viên tham dự. Nhân dịp 
này, PGS. TS. Đặng Văn Mỹ - Giám đốc UD-CK 
đã tiếp Ngài Doron Lebovich - Phó Đại sứ Israel 
tại Việt Nam đến gặp gỡ và chia sẻ với đông đảo 
giảng viên và sinh viên UD-CK. …Xem tại đây.  
 

 

Giao lưu, chia sẻ với các nhóm sinh viên  
UD-CK tham dự Cuộc thi Startup Runway 2019 

 
 

 

Ngày 19/3/2019, các chuyên gia Trung tâm 
đào tạo khởi nghiệp Rubicon Học viện Công 
nghệ Cork (CIT)-Ireland  là bà Helen McGruik 
và ông Geogre Bulman đã có buổi giao lưu, 
chia sẻ với các nhóm sinh viên UD-CK tham 
dự Start up Runway 2019…Xem tại đây.  
 

 
 

 Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh (VN-UK) 
  tổ chức Cuộc thi chắp cánh ước mơ sáng 

tạo vì cộng đồng qua U-Invent mùa thứ 2 
 

Ngày 27/01/2019, Chung kết U-Invent 2019 đã 
thành công với 05 đội thi đã chọn ra những dự 
án xuất sắc nhất đó là đội NEWCP học sinh 
THPT Chuyên Lê Quý Đôn với ý tưởng Spread 
Smlie – Thiết bị nhận diện nụ cười ...Xem tại đây. 
.  

 

 
 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN ký kết  
 

 Lễ Tri ân (Macchabée) những người hiến  
thi hài cho đào tạo và nghiên cứu Y khoa 

 
 

Ngày 26/02/2019, Thầy và trò của Khoa Y 
Dược- ĐHĐN đã long trọng tổ chức Lễ Tri ân 
(Macchabée) những người đã hiến tặng thi hài 
cho sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu Y 
khoa...Xem tại đây. 

 

http://vnuk.udn.vn/news/
http://smp.udn.vn/hop-tac-quoc-te/hop-tac-quoc-te/lanh-dao-khoa-y-duoc-dhdn-tham-gia-hoi-nghi-quoc-te-viet-nam-nhat-ban.html
http://kontum.udn.vn/?act=detail-news&idnews=332&link=ud-ck-tiep-don-pho-dai-su-israel-va-to-chuc-ngay-hoi-van-hoa-israel
http://kontum.udn.vn/?act=detail-news&idnews=329&link=starup-runway-2019-thuc-day-phat-trien-moi-truong-khoi-nghiep-trong-sinh-vien
http://study.vnuk.udn.vn/uinvent/
http://vnuk.udn.vn/news/
http://smp.udn.vn/tin-tuc/hoat-dong-chung/le-tri-an-macchabee-nhung-nguoi-hien-tang-thi-hai-cho-su-nghiep-dao-tao-va-nghien-cuu-y-khoa.html
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