
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Trang 6 Trang 5 

Trang 1 
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Đại học Đà Nẵng tổng kết, kỷ niệm 25 năm xây dựng và phát triển (1994-2019) 
 
 

Ngày 18/11/2019, nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ĐHĐN long trọng tổng kết, kỷ 
niệm 25 năm xây dựng và phát triển (1994-2019). Tham dự sự kiện có đồng chí Võ Công Trí-Phó 
Bí thư thường trực Thành ủy, đồng chí Huỳnh Đức Thơ-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND 
thành phố Đà Nẵng, đại diện lãnh đạo UBND các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, các sở, ban, 
ngành, tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp và các đối tác trong và ngoài nước cùng các thế hệ lãnh 
đạo, cán bộ, nhà giáo, cựu sinh viên và sinh viên ĐHĐN qua các thời kỳ (Hình 3) ...Xem tại đây. 
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Thành công của sự kiện có ý nghĩa to lớn thể hiện sự tri ân đối với các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, 
nhà giáo tiền bối (Hình 1,2); ôn lại truyền thống vẻ vang của ĐHĐN qua chặng đường 25 năm xây 
dựng và phát triển; khẳng định thành quả và quan trọng của ĐHĐN trong đào tạo nhân lực chất 
lượng cao và nghiên cứu khoa học, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội cho thành 
phố Đà Nẵng và các địa phương khu vực miền Trung-Tây Nguyên và cả nước; Tiếp tục phát huy 
truyền thống đoàn kết, phấn đấu để xứng tầm là ĐH vùng trọng điểm Quốc gia, trung tâm đào tạo, 
nghiên cứu khoa học hàng đầu Việt Nam, có uy tín, vị thế trong khu vực và thế giới…Xem tại đây. 
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Đại học Đà Nẵng giữ vững thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng ĐH uy tín thế giới  
 

Tổ chức uy tín Quacquarelli Symonds-Vương quốc Anh đánh giá ĐHĐN tăng thứ hạng và nằm 
trong Top 401-450 ĐH Châu Á (QS Asia công bố tháng 12/2019). Tổ chức 4icu xếp hạng 03/67 
trường ĐH Việt Nam (uniRank công bố tháng 10/2019) (Hình 1). Đây là năm thứ ba liên tiếp, 
ĐHĐN được xếp hạng trong Top 05-06 ĐH hàng đầu Việt Nam, Top 500 ĐH tốt nhất Châu Á, tiếp 
tục khẳng định chất lượng, uy tín quốc tế trong tiến trình hội nhập giáo dục thế giới...Xem tại đây.  
 

 
 

 2 

 

Trường Đại học Bách khoa-Đại học Đà Nẵng đăng cai tổ chức thành công  
Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần thứ 28 và Kỳ thi lập trình Châu Á ICPC-2019.  

Đội tuyển sinh viên ĐHĐN xuất sắc đạt 02 Giải Nhất Đồng đội, Giải Nhất  
Giải thưởng Procon Việt Nam và Giải Ba lập trình quốc tế ICPC-2019 

 
 

Ngày 06/12, tại Trường Đại học (ĐH) Bách khoa-Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN), Ban Tổ chức Kỳ thi 
Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần thứ 28 (OLP'19), Procon Việt Nam kết nối với Kỳ thi lập 
trình Sinh viên Quốc tế khu vực Châu Á năm 2019 (ICPC) đã trao giải và bế mạc các cuộc thi. Đội 
tuyển sinh viên Trường Đại học Bách khoa-ĐHĐN xuất sắc đạt 02 Giải Nhất Đồng đội Olympic Tin 
học Sinh viên Việt Nam lần thứ 28 (Hình 2). Đội BKDN.AlphaGo, Trường ĐH Bách khoa-ĐH Đà 
Nẵng đạt Giải Nhất Giải thưởng Proncon Việt Nam. Đội Trường Đại học Kyoto, Nhật Bản đạt giải 
Nhất ICPC khu vực Châu Á. Kỳ thi ICPC có 112 đội tuyển, trong đó có 95 đội Việt Nam và 17 đội 
quốc tế (Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc, Indonesia, Myanma)…Xem tại đây. 
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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 Đại học Đà Nẵng bổ nhiệm lãnh đạo các ban chức năng, trung tâm trực thuộc 
 

 
 

Vừa qua, Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã ra Quyết định bổ nhiệm TS.Hoàng Hải giữ chức 
vụ Trưởng ban Ban Thanh Tra-Pháp chế ĐHĐN (ngoài cùng bên trái, Hình 3), ThS.Ngô Thị 
Hương Giang giữ chức vụ Phó trưởng ban Thanh tra-Pháp chế ĐHĐN (thứ 2 bên trái, Hình 3); Bổ 
nhiệm PGS.TS.Nguyễn Quang Giao (ngoài cùng bên trái, Hình 4) giữ chức vụ Phụ trách Trung 
tâm Kiểm định chất lượng Giáo dục ĐHĐN; TS.Dương Minh Quân (thứ 2 bên trái, Hình 4) giữ 
chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tư vấn việc làm, Du học tự túc ĐHĐN; ThS.Phan 
Xuân Thương (thứ 2 bên phải, Hình 4) giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Y khoa ĐHĐN;  ThS. 
Lê Thị Thanh Nhàn (ngoài cùng bên phải, Hình 3) giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Thông 
tin-Học liệu và Truyền thông ĐHĐN; PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng (ngoài cùng bên phải, Hình 4) 

giữ chức vụ Trưởng ban Ban Biên tập Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHĐN…  
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Giám đốc Đại học Đà Nẵng bổ nhiệm Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh  
và Giám đốc Trung tâm Đào tạo Thường xuyên ĐHĐN 

 

 

Ngày 05/12/2019, Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã trao Quyết định bổ nhiệm PGS.TS. Lê 
Thành Bắc-Phó Giám đốc ĐHĐN kiêm nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Đào tạo Thường 
xuyên ĐHĐN (Hình 1). Trước đó, sáng ngày 13/11/2019, ĐHĐN đã công bố Quyết định của Giám 
đốc ĐHĐN bổ nhiệm TS.Nguyễn Thị Mỹ Hương giữ chức vụ Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào 
tạo Việt-Anh (VNUK) nhiệm kỳ 2019-2024 (Hình 2). Tại buổi Lễ, PGS.TS. Lê Quang Sơn-Phó 
Giám đốc ĐHĐN đã gửi lời chúc mừng TS. Nguyễn Thị Mỹ Hương, ghi nhận, đánh giá những kết 
quả nổi bật, toàn diện của Viện VNUK; khẳng định sự tin tưởng, giao phó trọng trách cho tân Viện 
trưởng tiếp tục đoàn kết, lãnh đạo Viện VNUK thực hiện thành công chiến lược phát triển để trở 
thành một trường ĐH Công lập Quốc tế đầu tiên ở khu vực miền Trung-Tây Nguyên…Xem tại đây. 
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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 tổ chức Toạ đàm về công tác giảng dạy các học phần lý luận chính trị 
 

Chiều ngày 08/10/2019, Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tổ chức Toạ đàm về công tác giảng dạy các 
học phần lý luận chính trị (LLCT) dưới sự chủ trì của PGS.TS. Lê Thành Bắc-Phó Giám đốc 
ĐHĐN và TS.Trần Đình Khôi Quốc-Trưởng ban Ban Đào tạo ĐHĐN, PGS.TS. Lưu Trang-Hiệu 
trưởng Trường ĐH Sư phạm-ĐHĐN, PGS.TS. Phan Cao Thọ-Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm 
Kỹ thuật-ĐHĐN, TS.Phan Minh Đức-Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN, PGS.TS. 
Đào Hữu Hòa-Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN, PGS.TS. Nguyễn Văn Long-Phó 
Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ-ĐHĐN, đại diện lãnh đạo các Ban chức năng, các phòng 
đào tạo, công tác học sinh sinh viên; Đặc biệt là sự tham dự của đại diện lãnh đạo các khoa, bộ 
môn, quản lý và giảng dạy các học LLCT và quý thầy, cô nguyên lãnh đạo, giảng viên giảng dạy 
LLCT của các trường thành viên ĐHĐN. (Hình 3.4). Tại buổi Toạ đàm, lãnh đạo ĐHĐN và các 
trường, đơn vị thành viên đã thảo luận, thống nhất cao về nhận thức, đề xuất tiếp tục tăng 
cường chỉ đạo, phối hợp quản lý, hoàn thiện mọi mặt để nâng cao chất lượng đào tạo LLCT, coi 
đây không chỉ là các học phần khoa học nền tảng mà còn góp phần quan trọng thực hiện nhiệm 
vụ, tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng, phẩm chất, đạo đức cho sinh viên…Xem tại đây. 
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Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Đà Nẵng nhiệm kỳ 2018-2023 họp Phiên thứ 2 
 
 

Sáng ngày 08/11/2019, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã họp dưới sự 
chủ trì của PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ-Giám đốc ĐHĐN, Chủ tịch Hội đồng (Hình 1,2) nhằm thảo 
luận một số định hướng, giải pháp trọng tâm để tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên 
cứu khoa học, chuẩn bị Đề án tuyển sinh năm học 2020-2021, theo đó, GS.TSKH. Bùi Văn Ga đề 
xuất ĐHĐN có thể liên kết với ĐH Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức kỳ thi đánh giá năng 
lực cho thí sinh. GS.TS. Trần Văn Nam đề xuất cần đẩy mạnh quan hệ chặt chẽ với các trường 
THPT, nghiên cứu hình thức đào tạo phù hợp đối với sinh viên năm cuối, bố trí không gian cho 
sinh viên tập trung nghiên cứu khoa học tương tự mô hình của nhiều trường ĐH trên thế giới. 
PGS.TS. Đoàn Quang Vinh-Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN đề xuất cần có cơ chế 
tuyển thẳng đối với các sinh viên năm cuối khá, giỏi để cải thiện tuyển sinh sau ĐH…Xem tại đây. 
 
  
... Xem tại đây 
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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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Trung tâm Y khoa Đại học Đà Nẵng thuộc 
danh sách Sở Y tế thành phố Đà Nẵng công 

bố các cơ sở y tế đủ điều kiện khám sức khoẻ 
 

Chiều 24/10/2019, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng 
công bố danh sách 27 cơ sở khám chữa bệnh 
đủ điều kiện khám sức khỏe (không có yếu tố 
nước ngoài) và 23 cơ sở đủ điều kiện khám 
sức khỏe cho người lái xe. Theo đó, Trung tâm 
Y khoa-ĐHĐN (Hình 4) vinh dự được Sở Y tế 
đánh giá, công nhận nằm trong cả 02 Danh 
sách các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa 
bàn thành phố Đà Nẵng có đủ điều kiện khám 
sức khỏe (không có yếu tố nước ngoài) và 
khám sức khỏe cho người lái xe…Xem tại đây.  
 

 

Thêm 07 chương trình đào tạo của các Trường ĐH Kinh tế, Trường ĐH Ngoại ngữ 
Đại học Đà Nẵng được kiểm định, đạt chuẩn chất lượng Đông Nam Á (AUN-QA) 

 
 

Sáng ngày 07/10/2019, tại Trường ĐH Ngoại ngữ-ĐHĐN đã long trọng diễn ra Lễ đón nhận Chứng 
nhận đạt chất lượng theo chuẩn AUN-QA cho 03 chương trình đào tạo (CTĐT) các ngành: Kế 
toán, Quản trị kinh doanh (Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN) và  Quốc tế học (Trường ĐH Ngoại ngữ-
ĐHĐN). Tham dự buổi Lễ có TS. Wyona C.Patalinghug-Phó Chủ tịch Hội đồng Đảm bảo chất 
lượng Mạng lưới các trường ĐH Đông Nam Á (AUN-QA) và các thành viên của Đoàn đánh giá 
ngoài của AUN-QA;  PGS.TS.Ngô Văn Dưỡng-Phó Giám đốc ĐHĐN; PGS.TS.Lê Quang Sơn-Phó 
Giám đốc ĐHĐN; PGS.TS.Nguyễn Mạnh Toàn-Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN; 
PGS.TS.Trần Hữu Phúc-Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ-ĐHĐN (Hình 1,2). Đợt này ĐHĐN có 
thêm 04 CTĐT được đánh giá theo chuẩn AUN-QA gồm:Kiểm toán, Kinh doanh quốc tế, Marketing 
(Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN) và Ngôn ngữ Anh (Trường ĐH Ngoại ngữ-ĐHĐN)...Xem tại đây. 

1
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Trường ĐH Bách khoa-Đại học Đà Nẵng 
được công nhận chất lượng giáo dục quốc tế 

 

Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT vừa công 
bố danh sách 139 chương trình đào tạo được 
đánh giá theo tiêu chuẩn khu vực và quốc tế, 
theo đó, ĐHĐN xếp thứ ba trong cả nước với 
20 chương trình đào tạo đã được kiểm định, 
đạt chuẩn chất lượng quốc tế. Trường ĐH 
Bách khoa-ĐHĐN vinh dự thuộc top 07 trường 
ĐH được công nhận chất lượng giáo dục bởi 
các tổ chức kiểm định quốc tế…Xem tại đây. 
 
4
3 

http://smp.udn.vn/tin-tuc/hoat-dong-chung/trung-tam-y-khoa-dai-hoc-da-nang-thuoc-danh-sach-cong-bo-cac-co-so-y-te-du-dieu-kien-kham-suc-khoe.html
http://www.udn.vn/posts/view/47930/58
http://dut.udn.vn/Phong/QualityAssurance/Thongbaods/gid/81
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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 ĐHĐN xuất sắc đạt tất cả các 
hạng mục Giải thưởng Sinh viên nghiên 
cứu khoa học thành phố Đà Nẵng 2019  

 
 

Ngày 15/12/2019, tại Lễ Tổng kết Cuộc thi Sinh 
viên nghiên cứu khoa học năm 2019 của thành 
phố Đà Nẵng, sinh viên ĐHĐN xuất sắc đạt tất 
cả các hạng mục (giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến 
khích) của Cuộc thi. Đặc biệt công trình nghiên 
cứu sáng chế Phương tiện thủy bộ thu gom rác 
thải bãi biển, mặt nước của nhóm sinh viên 
Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN đã xuất sắc đạt 
giải Nhất (Hình 4). Các đề tài cuả sinh viên 
ĐHĐN đã đem lại nhiều ý tưởng sáng tạo, có 
tính ứng dụng và khả thi cao…Xem tại đây. 

 

 

Hội nghị Tổng kết các Nhóm nghiên cứu-giảng dạy (2014-2019) & định hướng phát triển 
 

Ngày 11/10/2019, Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động các Nhóm 
nghiên cứu-giảng dạy (Teaching Research Team-TRT) giai đoạn 2014-2019 và định hướng phát 
triển. Tham dự có PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ-Giám đốc ĐHĐN, PGS.TS. Lê Quang Sơn-Phó Giám 
đốc ĐHĐN, GS.TSKH. Bùi Văn Ga-Tổng biên tập Tạp chí Khoa học Công nghệ (KHCN), đại diện 
lãnh đạo các trường, đơn vị thành viên, Ban KHCN và Môi trường và các nhà khoa học cùng các 
nhóm TRT của ĐHĐN (Hình 1,2). Hội nghị đã nghe các báo cáo tổng kết, đánh giá cao vai trò nòng 
cốt, hạt nhân của các nhóm TRT giai đoạn 2014-2019, thảo luận và đề xuất các giải pháp để tiếp 
tục đổi mới mô hình, nâng cao hiệu quả hoạt động, ban hành các chính sách, khen thưởng động 
viên, thúc đẩy phát triển hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh, đồng thời khuyến khích mời các 
giáo sư, các nhà khoa học uy tín, xuất sắc dẫn dắt, kết nối, tăng cường tiềm lực cho các nhóm 
TRT để ngày càng có thêm nhiều công bố quốc tế và nghiên cứu ứng dụng có giá trị...Xem tại đây. 
 

3
3 

 

Sinh viên ĐHĐN đạt Giải thưởng Sinh viên 
nghiên cứu khoa học Toàn quốc 2019  

 

Ngày 01/12/2019, tại Lễ Tổng kết và khen 
thưởng “Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa 
học” năm 2019 của Bộ GD&ĐT, sinh viên 
ĐHĐN xuất sắc đạt thành tích cao gồm: 02 giải 
Nhì, 01 giải Ba và 03 giải Khuyến khích. Đặc 
biệt 02 nhóm sinh viên Trường ĐH Kinh tế-
ĐHĐN và Trường ĐH Sư phạm-ĐHĐN (Hình 3) 
đạt giải Nhì với các đề tài có ứng dụng cao, 
đóng góp tích cực vì cộng đồng…Xem tại đây. 
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http://dut.udn.vn/Tintuc/Tintuc/id/3572
http://smp.udn.vn/tin-tuc/ban-tin-dai-hoc-da-nang/hoi-nghi-tong-ket-hoat-dong-cac-nhom-nghien-cuu-giang-day-giai-doan-2014-2019-va-dinh-huong-phat-tri.html
http://tuoitredhdn.udn.vn/thong-bao/hoat-dong-noi-bat/sinh-vien-dai-hoc-da-nang-dat-thanh-tich-cao-trong-giai-thuong-sinh-vien-nghien-cuu-khoa-hoc-toan-quoc-nam-2019-1527.html
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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 ký kết thỏa thuận  
hợp tác với ĐH Bristol, Vương quốc Anh 

 

Ngày 27/11/2019, Đoàn công tác ĐH Bristol, 
Vương quốc Anh do Bà Caroline Baylon-
Trưởng ban Ban Hợp tác quốc tế đã đến thăm 
và làm việc tại ĐHĐN. PGS.TS. Lê Quang Sơn 
-Phó Giám đốc ĐHĐN chủ trì buổi tiếp Đoàn. 
Nhân dịp này, hai bên đã ký kết Thỏa thuận 
hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu 
khoa học, trao đổi giảng viên, sinh viên nhằm 
phát huy tiềm năng, thế mạnh trong bối cảnh 
hội nhập, quốc tế hóa giáo dục…Xem tại đây. 

 

Lãnh đạo ĐHĐN tiếp và làm việc với   
ĐH Côte d’Azur, Cộng hòa Pháp 

 

Vừa qua, PGS.TS. Lê Quang Sơn-Phó Giám 
đốc ĐHĐN đã chủ trì buổi tiếp, làm việc với GS. 
Stéphane Ngo Mai-Phó Chủ tịch phụ trách 
Chiến lược Phát triển, ĐH Côte d’Azur (UCA), 
CH Pháp. Cùng tham dự có GS. Lê Thành 
Nhân-Viện trưởng Viện Công nghệ quốc tế 
(DNIIT). Hai bên ghi nhận, đánh giá cao kết 
quả hợp tác thời gian qua, thảo luận đề ra định 
hướng, giải pháp nhằm thúc đẩy hợp tác đào 
tạo, NCKH trong thời gian đến. Xem tại đây. 

 

Lãnh đạo ĐHĐN tiếp Đại sứ 
Liên minh Châu Âu tại Việt 
Nam Pier Giorgio Alberti 

 

Ngày 11/12/2019, PGS.TS. Lê 
Quang Sơn-Phó Giám đốc 
ĐHĐN đã chủ trì buổi tiếp tân 
Đại sự Liên minh Châu Âu tại 
Việt Nam, Ngài Pier Giorgio 
Alberti đến thăm và làm việc với 
ĐHĐN. Hai bên chia sẻ nhiều 
thông tin hữu ích, theo đó, Liên 
minh Châu Âu sẵn sàng hỗ trợ, 
kết nối ĐHĐN với nhiều đối tác 
Châu Âu nhằm tăng cường hợp 
tác giáo dục Á-Âu…Xem tại đây. 
 

 

Giám đốc ĐHĐN thăm và chúc mừng Tổng 
lãnh sự quán Lào nhân dịp Quốc khánh 

 

Sáng ngày 29/11/2019, nhân dịp kỷ niệm 44 
năm ngày Quốc khánh Nước CHDCND Lào 
(02/12/1975-02/12/2019), PGS.TS. Nguyễn 
Ngọc Vũ-Giám đốc ĐHĐN đã đến thăm và 
chúc mừng Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà 
Nẵng. Đồng chí Viengxay Phommachanh-Tổng 
lãnh sự Lào tại Đà Nẵng cùng chủ trì buổi tiếp 
Đoàn. Hai bên trao đổi nhiều thông tin, thúc 
đẩy hợp tác giáo dục.Việt-Lào…Xem tại đây. 
 
 
Tổng lãnh sự Lào tại Đà Nẵng...(Hình 1). Cùng 
ngày, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng đã 
tổ chức trao bằng tốt nghiệp cho  01 tân tiến sĩ, 
12 tân thạc sĩ và 870 tân cử nhân thuộc 20 
chuyên ngành đào tạo của nhà trường...(Hình 
2). Tuần lễ từ ngày 17/6-24/6/2019 Trường Đại 
học Kinh tế-ĐHĐN cũng đã long trọng trao 
bằng tốt nghiệp cho 1348 tân cử nhân, trong đó 
09 cử nhân tốt nghiệp loại xuất sắc, 176 tân cử 
nhân đạt loại Giỏi (Hình 3)... Xem tại đây 
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http://www.udn.vn/posts/view/47991/78
http://www.udn.vn/posts/view/48011/78
http://www.udn.vn/posts/view/48027/78
http://www.udn.vn/posts/view/47993/58
http://www.udn.vn/posts/view/4749/83
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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 nhóm nghiên cứu trẻ ĐHĐN báo cáo 
tại Hội thảo Quốc gia REV-ECIT 2019 

 

 

Ngày 07/12/2019, các nhóm nghiên cứu giảng 
viên trẻ và sinh viên đến từ Trường ĐH Bách 
khoa-ĐHĐN đã tham dự Hội thảo Quốc gia về 
Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin 
REV-ECIT năm 2019 (Hình 2). Nhóm nghiên 
cứu trẻ ĐHĐN đã báo cáo công bố kết quả 
nghiên cứu «Ứng dụng Mạng nơron chập phân 
tầng nhiều lớp và mô hình Facenet trong phát 
hiện nhận dạng khuôn mặt người» và được trao 
giải «Bài báo xuất sắc nhất»...Xem tại đây. 
…Xem tại đây. 

 
 

Đại diện tuổi trẻ ĐHĐN tham dự sự kiện 
Diễn đàn Trí thức Việt Nam toàn cầu 2020 

 
 

 

Ngày 27/11/2019, tại Thủ đô Hà Nội, TS. 
Dương Nguyễn Minh Huy-Bí thư Đoàn TNCS 
Hồ Chí Minh đại diện cho tuổi trẻ ĐHĐN đã 
tham dự Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn 
cầu 2020 (Hình 3) do Trung ương Đoàn và 
Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức quy tụ 
236 đại biểu chia sẻ nhiều giải pháp, sáng kiến 
với chủ đề: ì Trí thức trẻ Việt Nam: Vì mục tiêu 

phát triển bền vững đất nước”…Xem tại đây. 

 

Đại sứ Liên minh Châu Âu tại Việt Nam 
Pier Giorgio Alberti giao lưu với sinh viên  

 

Ngày 11/12/2019, nhân chuyến thăm ĐHĐN, 
Ngài Đại sứ Liên minh Châu Âu (EU) tại Việt 
Nam Pier Giorgio Alberti đã có buổi nói chuyện, 
giao lưu với sinh viên Viện Nghiên cứu và Đào 
tạo Việt-Anh (VNUK). Ngài Đại sứ đã thân thiện 
chia sẻ nhiều thông tin hữu ích cho sinh viên 
VNUK về vai trò, sứ mệnh của EU, cuộc sống 
và trải nghiệm văn hóa của lưu học sinh tại EU, 
giới thiệu học bổng Eramus+ dành cho sinh viên 
quốc tế (Hình 4). Ngài Đại sứ chia sẻ, mong 
muốn năm 2020, sinh viên ĐHĐN hưởng ứng 
Dự án Bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học 
tại Bán đảo Sơn Trà của EU...Xem tại đây. 
 

 
 

Sinh viên ĐHĐN hưởng ứng, hành động vì 
khí hậu và môi trường sinh thái toàn cầu 

 
 

Ngày 27/9/2019, hưởng ứng sự kiện “Tuổi trẻ 
Hành động vì Khí hậu” trong Tuần lễ Ngoại giao 
Khí hậu Châu Âu-2019, Phái đoàn Liên minh 
Châu Âu (EU), Nhóm công tác về Biến đổi khí 
hậu (CCWG) phối hợp với ĐHĐN tổ chức Hội 
thảo “Tuổi trẻ Hành động vì Khí hậu”. Tham dự 
sự kiện này có Ngài Koen Duchateau-Trưởng 
ban Hợp tác EU tại Việt Nam, Phó Giám đốc 
ĐHĐN Lê Quang Sơn (Hình 1)…Xem tại đây. 
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http://www.udn.vn/posts/view/48024/66
https://www.tienphong.vn/gioi-tre/dien-dan-tri-thuc-tre-viet-nam-thong-nhat-chu-de-nam-2020-1491916.tpo
http://tuyensinhvnuk.edu.vn/sinh-vien-vnuk-vinh-du-tro-chuyen-cung-dai-su-lien-minh-chau-au/
http://www.udn.vn/posts/view/47923/58
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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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Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao 
Việt-Pháp kỷ niệm 20 năm thành lập  

 

Sáng 16/11/2019, Khoa Khoa học công nghệ và 
Tiên tiến (PFIEV) long trọng tổ chức kỷ niệm 20 
năm thành lập Chương trình đào tạo kỹ sư chất 
lượng cao Việt-Pháp (PFIEV) (1999-2019) hợp 
tác giữa 02 Chính phủ Việt Nam-Pháp triển khai 
tại 04 trường ĐH hàng đầu Việt Nam, trong đó có 
Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN và đã được công 
nhận đạt chuẩn Châu Âu (CTI)...Xem tại đây. 
, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Đà Nẵng 
và Ngài Viengxay Phommachanh-Tổng lãnh sự 
Lào tại Đà Nẵng...(Hình 1). Cùng ngày, Trường 
ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng đã tổ chức trao 
bằng tốt nghiệp cho  01 tân tiến sĩ, 12 tân thạc 
sĩ và 870 tân cử nhân thuộc 20 chuyên ngành 
đào tạo của nhà trường...(Hình 2). Tuần lễ từ 
ngày 17/6-24/6/2019 Trường Đại học Kinh tế-
ĐHĐN cũng đã long trọng trao bằng tốt nghiệp 
cho 1348 tân cử nhân, trong đó 09 cử nhân tốt 
nghiệp loại xuất sắc, 176 tân cử nhân đạt loại 
Giỏi (Hình 3)... Xem tại đây 

 

 

Trường Đại học Kinh tế-Đại học Đà Nẵng  
tổ chức thành công Hội thảo quốc tế về 
Quản trị và Kinh doanh (COMB-2019)  

 

Ngày 06/12 Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN phối hợp 
với Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, Học viện Công 
nghệ Cork (Ailen), ĐH Westphalian (Đức) và ĐH 
Liège (Bỉ) tổ chức Hội thảo quốc tế Quản trị và 
Kinh doanh (COMB-2019) diễn đàn nghiên cứu 
giải pháp, phương pháp và mô hình quản trị 
trong cách mạng 4.0 thu hút 90 nhà khoa học, 
chuyên gia trong và ngoài nước...Xem tại đây. 

 

-ĐHĐN đã tổ chức Lễ trao bằng tốt 
nghiệp đợt 2 năm học 2018-2019 cho  04 tân 
tiến sĩ, 163 tân thạc sĩ và 1.515 tân cử nhân. 
Đến dự có TS.Đặng Việt Dũng-Ủy viên Ban 
thường vụ, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP 
Đà Nẵng và Ngài Viengxay Phommachanh-
Tổng lãnh sự Lào tại Đà Nẵng...(Hình 1). Cùng 
ngày, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng đã 
tổ chức trao bằng tốt nghiệp cho  01 tân tiến sĩ, 
12 tân thạc sĩ và 870 tân cử nhân thuộc 20 
chuyên ngành đào tạo của nhà trường...(Hình 
2). Tuần lễ từ ngày 17/6-24/6/2019 Trường Đại 
học Kinh tế-ĐHĐN cũng đã long trọng trao 
bằng tốt nghiệp cho 1348 tân cử nhân, trong đó 
09 cử nhân tốt nghiệp loại xuất sắc, 176 tân cử 
nhân đạt loại Giỏi (Hình 3)... Xem tại đây 

 

Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN chuyển giao 
Hệ thống bia tập bắn tự động PT-16 cho  

Trường đào tạo Sĩ quan số 2 ViengXay, Lào 
 

Chiều ngày 10/10/2019, PGS.TS Đoàn Quang 
Vinh-Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN 
dự Lễ khánh thành, bàn giao Hệ thống bia tập 
bắn tự động tại Trường Sĩ quan số 2 Viengxay, 
thành phố Champasak, CHDCND Lào (Hình 1) 
do KS. Nguyễn Thiện Phúc chủ trì thiết kế và đã 
từng được ứng dụng hiệu quả tại các đơn vị 
Quân đội nhân dân Việt Nam (Sư đoàn Không 
quân 375, Trường Quân sự Quân khu V và Bộ 

chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định)...Xem tại đây. 

1
3
3 

1
3
3 

2
3
3 

4
3 

3
3 

        Hội thảo Quốc tế về Luật, Kinh tế phát triển và Kinh doanh quốc tế (ICLIBED-2019)  
 

 
 

Sáng ngày 22/11/2019, Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN tổ chức Hội thảo Quốc tế ICLIBED-2019 với sự 
tham dự của gần 100 nhà khoa học, diễn giả quốc tế, giảng viên và sinh viên với 02 giáo sư đầu 
ngành trong lĩnh vực Kinh tế-Luật đến từ Đại học Bretagne Sud: GS. Anne-Sophie Lambkin-Gourdin 
-Hiệu trưởng trường Luật, Kinh tế và Khoa học chính trị và GS. Brigitte Lotti-Giám đốc Lab-LEX đem 
đến nhiều chủ đề học thuật và khoa học mới cho Hội thảo mang tầm vóc quốc tế...Xem tại đây. 
 

 

https://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/da-nang-ky-niem-20-nam-chuong-trinh-dao-tao-hop-tac-viet-phap-20191116143704561.htm
http://www.udn.vn/posts/view/4749/83
https://due.udn.vn/vi-vn/tintuc/tintucchitiet/id/10801/bid/455
http://www.udn.vn/posts/view/4749/83
http://dut.udn.vn/Phong/Sinhvien/Tintuc/id/3447
https://due.udn.vn/vi-vn/tintuc/tintucchitiet/id/10744
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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-ĐHĐN ký kết hợp tác 
với các doanh nghiệp công nghệ thông tin 

 

Vừa qua, Trường ĐH Sư phạm-ĐHĐN đã ký kết 
các thỏa thuận hợp tác với nhiều doanh nghiệp 
trong lĩnh vực công nghệ thông tin như: Công ty 
Axon Active; Công ty Logigear; Công ty Agility; 
Công ty Enclave; Công ty Toàn Cầu Xanh; Công 
ty Gameloft, Công ty CodeComplete Việt Nam; 
Công ty VNG; Công ty Sun-Asterisk tại Việt 
Nam...qua đó tăng cường hợp tác đào tạo nhân 
lực chất lượng cao và NCKH...Xem tại đây. 

 
 2018-2019 cho  04 tân tiến sĩ, 163 tân thạc sĩ và 
1.515 tân cử nhân. Đến dự có TS.Đặng Việt 
Dũng-Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ 
tịch thường trực UBND TP Đà Nẵng và Ngài 
Viengxay Phommachanh-Tổng lãnh sự Lào tại 
Đà Nẵng...(Hình 1). Cùng ngày, Trường ĐH 
Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng đã tổ chức trao bằng tốt 
nghiệp cho  01 tân tiến sĩ, 12 tân thạc sĩ và 870 
tân cử nhân thuộc 20 chuyên ngành đào tạo của 
nhà trường...(Hình 2). Tuần lễ từ ngày 17/6-
24/6/2019 Trường Đại học Kinh tế-ĐHĐN cũng 
đã long trọng trao bằng tốt nghiệp cho 1348 tân 
cử nhân, trong đó 09 cử nhân tốt nghiệp loại 
xuất sắc, 176 tân cử nhân đạt loại Giỏi (Hình 3)... 
Xem tại đây 

 

 
 

Sáng ngày 14/7/2019, Trường ĐH Bách khoa-
ĐHĐN đã tổ chức Lễ trao bằng tốt 
nghiệp đợt 2 năm học 2018-2019 cho  04 tân 
tiến sĩ, 163 tân thạc sĩ và 1.515 tân cử nhân. 
Đến dự có TS.Đặng Việt Dũng-Ủy viên Ban 
thường vụ, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP 
Đà Nẵng và Ngài Viengxay Phommachanh-
Tổng lãnh sự Lào tại Đà Nẵng...(Hình 1). Cùng 
ngày, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng đã 
tổ chức trao bằng tốt nghiệp cho  01 tân tiến sĩ, 
12 tân thạc sĩ và 870 tân cử nhân thuộc 20 
chuyên ngành đào tạo của nhà trường...(Hình 
2). Tuần lễ từ ngày 17/6-24/6/2019 Trường Đại 
học Kinh tế-ĐHĐN cũng đã long trọng trao 
bằng tốt nghiệp cho 1348 tân cử nhân, trong đó 
09 cử nhân tốt nghiệp loại xuất sắc, 176 tân cử 
nhân đạt loại Giỏi (Hình 3)... Xem tại đây 

 

 

-ĐHĐN đã tổ chức Lễ trao bằng tốt 
nghiệp đợt 2 năm học 2018-2019 cho  04 tân 
tiến sĩ, 163 tân thạc sĩ và 1.515 tân cử nhân. 
Đến dự có TS.Đặng Việt Dũng-Ủy viên Ban 
thường vụ, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP 
Đà Nẵng và Ngài Viengxay Phommachanh-
Tổng lãnh sự Lào tại Đà Nẵng...(Hình 1). Cùng 
ngày, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng đã 
tổ chức trao bằng tốt nghiệp cho  01 tân tiến sĩ, 
12 tân thạc sĩ và 870 tân cử nhân thuộc 20 
chuyên ngành đào tạo của nhà trường...(Hình 
2). Tuần lễ từ ngày 17/6-24/6/2019 Trường Đại 
học Kinh tế-ĐHĐN cũng đã long trọng trao 
bằng tốt nghiệp cho 1348 tân cử nhân, trong đó 
09 cử nhân tốt nghiệp loại xuất sắc, 176 tân cử 
nhân đạt loại Giỏi (Hình 3)... Xem tại đây 

 

 

tốt nghiệp đợt 2 năm học 2018-2019 cho  04 
tân tiến sĩ, 163 tân thạc sĩ và 1.515 tân cử 
nhân. Đến dự có TS.Đặng Việt Dũng-Ủy viên 
Ban thường vụ, Phó Chủ tịch thường 
trực UBND TP Đà Nẵng và Ngài Viengxay 
Phommachanh-Tổng lãnh sự Lào tại Đà 
Nẵng...(Hình 1). Cùng ngày, Trường ĐH Ngoại 
ngữ, ĐH Đà Nẵng đã tổ chức trao bằng tốt 
nghiệp cho  01 tân tiến sĩ, 12 tân thạc sĩ và 870 
tân cử nhân thuộc 20 chuyên ngành đào tạo 
của nhà trường...(Hình 2). Tuần lễ từ ngày 
17/6-24/6/2019 Trường Đại học Kinh tế-ĐHĐN 
cũng đã long trọng trao bằng tốt nghiệp cho 
1348 tân cử nhân, trong đó 09 cử nhân tốt 
nghiệp loại xuất sắc, 176 tân cử nhân đạt loại 
Giỏi (Hình 3)... Xem tại đây 

 

 
 

Trường ĐH Sư phạm-ĐHĐN kiểm đếm DLIs 
về năng lực theo chỉ số TEIDI  

 

Sáng ngày 10/12/2019 Trường Đại học Sư 
phạm-ĐHĐN đã khai mạc kiểm đếm DLIs về 
năng lực các trường Sư phạm theo chỉ số TEIDI. 
Chương trình nhằm hỗ trợ hệ thống bồi dưỡng 
thường xuyên cho giảng viên, cán bộ quản lý cơ 
sở giáo dục phổ thông thực hiện bởi đoàn 
chuyên gia do TS. Bùi Vũ Anh-Phó Viện trưởng 
Viện ĐBCLGD làm Trưởng đoàn…Xem tại đây 
tiến sĩ, 163 tân thạc sĩ và 1.515 tân cử nhân. Đến 
dự có TS.Đặng Việt Dũng-Ủy viên Ban thường 
vụ, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Đà Nẵng 
và Ngài Viengxay Phommachanh-Tổng lãnh sự 
Lào tại Đà Nẵng...(Hình 1). Cùng ngày, Trường 
ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng đã tổ chức trao 
bằng tốt nghiệp cho  01 tân tiến sĩ, 12 tân thạc sĩ 
và 870 tân cử nhân thuộc 20 chuyên ngành đào 
tạo của nhà trường...(Hình 2). Tuần lễ từ ngày 
17/6-24/6/2019 Trường Đại học Kinh tế-ĐHĐN 
cũng đã long trọng trao bằng tốt nghiệp cho 1348 
tân cử nhân, trong đó 09 cử nhân tốt nghiệp loại 
xuất sắc, 176 tân cử nhân đạt loại Giỏi (Hình 3)... 
Xem tại đây 

1
3
3 

2
3
3 

  Trường ĐH Sư phạm-ĐHĐN tổ chức Hội thảo quốc tế Kỹ nghệ tri thức & hệ thống KSE-2019 
 

 
 

Sáng ngày 24/10/2019, Trường ĐH Sư phạm-ĐHĐN phối hợp với Trường ĐH Công nghệ-ĐHQG Hà 
Nội tổ chức Hội thảo quốc tế Kỹ nghệ tri thức và hệ thống (KSE-2019). Tham dự  có các nhà khoa 
học, chuyên gia uy tín như: GS.TS Nguyễn Thanh Thủy, GS.TSKH. Đinh Dũng, ĐHQG Hà Nội; 
GS.TS Nguyễn Lê Minh, GS. Ong Yew Soon; GS.Akira Namatame,GS.Sung Wook Baik, GS. 
Jonathan Garibaldim, GS.Mizuhito Ogawa, Viện KHCN tiên tiến Nhật Bản; PGS.TS.Lê Quang Sơn-
Phó Giám đốc ĐHĐN; PGS.TS. Lưu Trang-Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm-ĐHĐN...Xem tại đây.  
 

3
3 

4
3 

 

 Trường ĐH Ngoại ngữ-ĐHĐN tổ chức  
Hội thảo định hướng dạy và học ngoại ngữ 

tiếp cận chuẩn Cambridge  
 

Vừa qua, Trường ĐH Ngoại ngữ-ĐHĐN phối hợp 
với ĐH Cambridge, Vương quốc Anh tổ chức Hội 
thảo “Learning Oriented Assessment: The 
Cambridge Approach” với diễn giả chính là TS. 
Nick Saville-Giám đốc toàn cầu, Ban Nghiên cứu 
và tiên phong tư duy, ĐH Cambridge thu hút hơn 
100 giảng viên ngoại ngữ đến từ các trường (Đà 
Nẵng,Quảng Nam, Quảng Ngãi)...Xem tại đây. 

 
 2018-2019 cho  04 tân tiến sĩ, 163 tân thạc sĩ và 

http://www.udn.vn/posts/view/47943/85
http://www.udn.vn/posts/view/4749/83
http://www.udn.vn/posts/view/4749/83
http://www.udn.vn/posts/view/4749/83
http://www.udn.vn/posts/view/4749/83
http://www.udn.vn/posts/view/48018/85
http://www.udn.vn/posts/view/4749/83
http://www.udn.vn/posts/view/47955/58
http://www.udn.vn/posts/view/47942/86
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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 tổ chức 
Diễn đàn & ký kết hợp tác với doanh nghiệp  

 

Ngày 15/10/2019, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật-
ĐHĐN tổ chức Diễn đàn Hợp tác giữa Nhà trường 
và doanh nghiệp nhằm tăng cường trao đổi học 
thuật, NCKH, chuyển giao công nghệ, qua đó ký 
kết nhiều MOU cùng hỗ trợ sinh viên thực tập, 
tuyển dụng việc làm và khởi nghiệp…Xem tại đây. 
 
63 tân thạc sĩ và 1.515 tân cử nhân. Đến dự có 
TS.Đặng Việt Dũng-Ủy viên Ban thường vụ, Phó 
Chủ tịch thường trực UBND TP Đà Nẵng và Ngài 
Viengxay Phommachanh-Tổng lãnh sự Lào tại Đà 
Nẵng...(Hình 1). Cùng ngày, Trường ĐH Ngoại 
ngữ, ĐH Đà Nẵng đã tổ chức trao bằng tốt nghiệp 
cho  01 tân tiến sĩ, 12 tân thạc sĩ và 870 tân cử 
nhân thuộc 20 chuyên ngành đào tạo của nhà 
trường...(Hình 2). Tuần lễ từ ngày 17/6-24/6/2019 
Trường Đại học Kinh tế-ĐHĐN cũng đã long trọng 
trao bằng tốt nghiệp cho 1348 tân cử nhân, trong 
đó 09 cử nhân tốt nghiệp loại xuất sắc, 176 tân cử 
nhân đạt loại Giỏi (Hình 3)... Xem tại đây 

 

 

 
 

Sáng ngày 14/7/2019, Trường ĐH Bách khoa-
ĐHĐN đã tổ chức Lễ trao bằng tốt 
nghiệp đợt 2 năm học 2018-2019 cho  04 tân 
tiến sĩ, 163 tân thạc sĩ và 1.515 tân cử nhân. 
Đến dự có TS.Đặng Việt Dũng-Ủy viên Ban 
thường vụ, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP 
Đà Nẵng và Ngài Viengxay Phommachanh-
Tổng lãnh sự Lào tại Đà Nẵng...(Hình 1). Cùng 
ngày, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng đã 
tổ chức trao bằng tốt nghiệp cho  01 tân tiến sĩ, 
12 tân thạc sĩ và 870 tân cử nhân thuộc 20 
chuyên ngành đào tạo của nhà trường...(Hình 
2). Tuần lễ từ ngày 17/6-24/6/2019 Trường Đại 
học Kinh tế-ĐHĐN cũng đã long trọng trao 
bằng tốt nghiệp cho 1348 tân cử nhân, trong đó 
09 cử nhân tốt nghiệp loại xuất sắc, 176 tân cử 
nhân đạt loại Giỏi (Hình 3)... Xem tại đây 

 

Trường CĐ Công nghệ Thông tin và Khoa CNTT&TT tổ chức chuỗi sự CITA-PISI 2019 
 

Sáng ngày 27/9/2019, Chuỗi sự kiện khoa học và khởi nghiệp sáng tạo-2019 với hai sự kiện tiêu 
điểm gồm: Hội thảo khoa học Quốc gia Công nghệ Thông tin và ứng dụng trong các lĩnh vực 
(CITA) lần thứ 8 và Chương trình Ươm mầm ý tưởng khởi nghiệp và sáng tạo (PISI) lần thứ 5 đã 
khai mạc với sự tham dự của nhiều nhà khoa học, chuyên gia trong và ngoài nước…Xem tại đây. 
n. Đến dự có TS.Đặng Việt Dũng-Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Đà 
Nẵng và Ngài Viengxay Phommachanh-Tổng lãnh sự Lào tại Đà Nẵng...(Hình 1). Cùng ngày, 
Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng đã tổ chức trao bằng tốt nghiệp cho  01 tân tiến sĩ, 12 tân 
thạc sĩ và 870 tân cử nhân thuộc 20 chuyên ngành đào tạo của nhà trường...(Hình 2). Tuần lễ từ 
ngày 17/6-24/6/2019 Trường Đại học Kinh tế-ĐHĐN cũng đã long trọng trao bằng tốt nghiệp cho 
1348 tân cử nhân, trong đó 09 cử nhân tốt nghiệp loại xuất sắc, 176 tân cử nhân đạt loại Giỏi 
(Hình 3)... Xem tại đây 

 

Hội thảo Quốc gia ứng dụng công nghệ  
   mới trong công trình xanh” lần thứ Vch  
 

 

Trường ĐH Sư Phạm Kỹ thuật-ĐHĐN vừa tổ 
chức Hội thảo ứng dụng công nghệ mới trong 
công trình xanh lần thứ V-2019 (ATiGB 2019) 
quy tụ nhiều nhà khoa học, chuyên gia thảo 
luận các kết quả nghiên cứu và đề xuất các 
giải pháp phát triển bền vững…Xem tại đây. 

Đà Nẵng và Ngài Viengxay Phommachanh-
Tổng lãnh sự Lào tại Đà Nẵng...(Hình 1). Cùng 
ngày, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng đã 
tổ chức trao bằng tốt nghiệp cho  01 tân tiến sĩ, 
12 tân thạc sĩ và 870 tân cử nhân thuộc 20 
chuyên ngành đào tạo của nhà trường...(Hình 
2). Tuần lễ từ ngày 17/6-24/6/2019 Trường Đại 
học Kinh tế-ĐHĐN cũng đã long trọng trao 
bằng tốt nghiệp cho 1348 tân cử nhân, trong đó 
09 cử nhân tốt nghiệp loại xuất sắc, 176 tân cử 
nhân đạt loại Giỏi (Hình 3)... Xem tại đây 
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Đoàn chuyên gia Hiệp hội phúc lợi xã hội 3R 
Nhật Bản thăm và làm việc với Khoa Y Dược 

 

 

 Chiều ngày 30/10/2019, Đoàn công tác của Hiệp 
hội phúc lợi xã hội 3R, Nhật Bản do ông Keisuke 
Akeda-Viện trưởng Tổ chức phúc lợi xã hội 
Shinkoen cùng 08 chuyên gia đã đến thăm và làm 
việc với lãnh đạo Khoa Y Dược-ĐHĐN. 
PGS.TS.BS. Nguyễn Đăng Quốc  Chấn-Trưởng 
khoa Khoa Y Dược chủ trì tiếp Đoàn…Xem tại đây. 

 
Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật-ĐHĐN tổ chức 
Diễn đàn & ký kết hợp tác với doanh nghiệp  

 

Ngày 15/10/2019, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật-
ĐHĐN tổ chức Diễn đàn Hợp tác giữa Nhà trường 
và doanh nghiệp nhằm tăng cường trao đổi học 
thuật, NCKH, chuyển giao công nghệ, qua đó ký 
kết nhiều MOU cùng hỗ trợ sinh viên thực tập, 
tuyển dụng việc làm và khởi nghiệp…Xem tại đây. 
 
63 tân thạc sĩ và 1.515 tân cử nhân. Đến dự có 
TS.Đặng Việt Dũng-Ủy viên Ban thường vụ, Phó 
Chủ tịch thường trực UBND TP Đà Nẵng và Ngài 
Viengxay Phommachanh-Tổng lãnh sự Lào tại Đà 
Nẵng...(Hình 1). Cùng ngày, Trường ĐH Ngoại 
ngữ, ĐH Đà Nẵng đã tổ chức trao bằng tốt nghiệp 
cho  01 tân tiến sĩ, 12 tân thạc sĩ và 870 tân cử 

  Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum tổ chức Hội   
nghị Quản lý và Đào tạo sinh viên dân tộc 
 

 

Ngày 29/11/2019, Phân hiệu ĐHĐN tại 
Kontum tổ chức Hội nghị Quản lý và Đào tạo 
sinh viên người dân tộc thiểu số nhằm thảo 
luận, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng 
đào tạo, hỗ trợ hiệu quả hơn nữa cho sinh 
viên của khu vực Tây Nguyên…Xem tại đây. 

Đà Nẵng và Ngài Viengxay Phommachanh-
Tổng lãnh sự Lào tại Đà Nẵng...(Hình 1). Cùng 
ngày, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng đã 
tổ chức trao bằng tốt nghiệp cho  01 tân tiến sĩ, 
12 tân thạc sĩ và 870 tân cử nhân thuộc 20 
chuyên ngành đào tạo của nhà trường...(Hình 
2). Tuần lễ từ ngày 17/6-24/6/2019 Trường Đại 
học Kinh tế-ĐHĐN cũng đã long trọng trao 
bằng tốt nghiệp cho 1348 tân cử nhân, trong đó 
09 cử nhân tốt nghiệp loại xuất sắc, 176 tân cử 
nhân đạt loại Giỏi (Hình 3)... Xem tại đây 

 

http://ute.udn.vn/TinTuc/2156/1/Truong-Dai-hoc-Su-pham-Ky-thuat-Dai-Hoc-Da-Nang-to-chuc-Dien-dan-%E2%80%9CHop-tac-giua-Nha-truong-va-Doanh-nghiep%E2%80%9D.aspx
http://www.udn.vn/posts/view/4749/83
http://www.udn.vn/posts/view/4749/83
http://sict.udn.vn/tin-tuc/nghien-cuu-khoa-hoc/chuong-trinh-chuoi-su-kien-khoa-hoc-sang-tao-va-khoi-nghiep-cita-pisi-2019-.html
http://www.udn.vn/posts/view/4749/83
http://ute.udn.vn/TinTuc/2180/1/Hoi-thao-khoa-hoc-quoc-gia-Ung-dung-cong-nghe-moi-trong-cong-trinh-xanh-%E2%80%93-lan-thu-V-ATiGB-2019--tai-Truong-Dai-hoc-Su-Pham-Ky-thuat-%E2%80%93-DHDN.aspx
http://www.udn.vn/posts/view/4749/83
http://smp.udn.vn/tin-tuc/hop-tac-quoc-te/doan-chuyen-gia-cua-hiep-hoi-phuc-loi-xa-hoi-3r-nhat-ban-sang-tham-va-lam-viec-voi-khoa-y-duoc-.html
http://kontum.udn.vn/?act=detail-news&idnews=471&link=ud-ck-to-chuc-hoi-nghi-quan-ly-va-dao-tao-sinh-vien-nguoi-dan-toc-thieu-so
http://www.udn.vn/posts/view/4749/83
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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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Công đoàn Đại học Đà Nẵng tổ chức kỷ niệm 
89 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam và Hội 

thi Cán bộ nữ công giỏi năm 2019  
 

Sáng ngày 12/10/2019, Công đoàn ĐHĐN tổ chức 
Lễ kỷ niệm 89 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam 
(20/10/1930-20/10/2019) và Hội thi Cán bộ Nữ công 
giỏi năm 2019. Tham dự có TS. Nguyễn Đức Hùng-
Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN và đại diện lãnh đạo các 
tổ chức Công đoàn các cấp cùng các đội tuyển dự 
thi của các trường, đơn vị thành viên…Xem tại đây 
tốt nghiệp đợt 2 năm học 2018-2019 cho  04 tân 
tiến sĩ, 163 tân thạc sĩ và 1.515 tân cử nhân. Đến 
dự có TS.Đặng Việt Dũng-Ủy viên Ban thường 
vụ, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Đà Nẵng 
và Ngài Viengxay Phommachanh-Tổng lãnh sự 
Lào tại Đà Nẵng...(Hình 1). Cùng ngày, Trường ĐH 
Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng đã tổ chức trao bằng tốt 
nghiệp cho  01 tân tiến sĩ, 12 tân thạc sĩ và 870 tân 
cử nhân thuộc 20 chuyên ngành đào tạo của nhà 
trường...(Hình 2). Tuần lễ từ ngày 17/6-24/6/2019 
Trường Đại học Kinh tế-ĐHĐN cũng đã long trọng 
trao bằng tốt nghiệp cho 1348 tân cử nhân, trong 
đó 09 cử nhân tốt nghiệp loại xuất sắc, 176 tân cử 
nhân đạt loại Giỏi (Hình 3)... Xem tại đây 

 

 
 

Sáng ngày 14/7/2019, Trường ĐH Bách khoa-
ĐHĐN đã tổ chức Lễ trao bằng tốt 
nghiệp đợt 2 năm học 2018-2019 cho  04 tân 
tiến sĩ, 163 tân thạc sĩ và 1.515 tân cử nhân. 
Đến dự có TS.Đặng Việt Dũng-Ủy viên Ban 
thường vụ, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP 
Đà Nẵng và Ngài Viengxay Phommachanh-
Tổng lãnh sự Lào tại Đà Nẵng...(Hình 1). Cùng 
ngày, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng đã 
tổ chức trao bằng tốt nghiệp cho  01 tân tiến sĩ, 
12 tân thạc sĩ và 870 tân cử nhân thuộc 20 
chuyên ngành đào tạo của nhà trường...(Hình 
2). Tuần lễ từ ngày 17/6-24/6/2019 Trường Đại 
học Kinh tế-ĐHĐN cũng đã long trọng trao 
bằng tốt nghiệp cho 1348 tân cử nhân, trong đó 
09 cử nhân tốt nghiệp loại xuất sắc, 176 tân cử 
nhân đạt loại Giỏi (Hình 3)... Xem tại đây 

 

  Trung tâm Thông tin-Học liệu & Truyền thông ĐHĐN gặp mặt kỷ niệm 20 năm thành lậptốt  
  

  

 Sáng ngày 02/11/2019, Trung tâm TT-HL&TT tổ chức Gặp mặt-Tọa đàm kỷ niệm 20 năm thành lập   
(1999-2019) với sự tham dự của lãnh đạo ĐHĐN và các thế hệ CBVC qua các thời kỳ...Xem tại đây.  
 

 Đại học Đà Nẵng trao phương tiện sinh kế 
cho các hộ nghèo Quận Hải Châu  

 
 

Sáng ngày 24/10/2019, Đại học Đà Nẵng 
(ĐHĐN) phối hợp với UBND Quận Hải Châu 
trao phương tiện sinh kế cho 06 hộ nghèo 
trên địa bàn quận. Tham dự có PGS.TS. Ngô 
Văn Dưỡng-Phó Giám đốc ĐHĐN, TS. 
Nguyễn Đức Hùng-Chủ tịch Công đoàn 
ĐHĐN và đại diện các phường…Xem tại đây 
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Viện Công nghệ quốc tế DNIIT-ĐHĐN  
hội thảo công bố dự án Toxin-Checker 

 

Sáng ngày 14/11/2019, Lễ Ra mắt Dự án 
Toxin-Checker và Hội thảo quốc tế với chủ đề 
“Toxin-Checker: Méthodologies et Techniques” 
quy tụ các nhà khoa học, nghiên cứu trong các 
lĩnh vực liên quan đến nghiên cứu ứng dụng 
công nghệ kiểm thử độc tố trong thực phẩm do 
Viện DNIIT, ĐHĐN chủ trì…Xem tại đây. 

 
 
 

Sáng ngày 24/10/2019, Đại học Đà Nẵng 
(ĐHĐN) phối hợp với UBND Quận Hải Châu 
trao phương tiện sinh kế cho 06 hộ nghèo trên 
địa bàn quận. Tham dự có PGS.TS. Ngô Văn 
Dưỡng-Phó Giám đốc ĐHĐN, TS. Nguyễn 
Đức Hùng-Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN và đại 
diện các phường…Xem tại đây 

 

Đại học Đà Nẵng đăng cai tổ chức Giải cầu 
lông Người giáo viên nhân dân toàn quốc 2019 
 
 

Sáng ngày 02/11/2019, tại Trung tâm Thể thao Đại 
học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã tưng bừng, long trọng 
diễn ra Lễ khai mạc Giải Cầu lông Người Giáo viên 
nhân dân Toàn quốc “Tranh Cup Ba Sao” năm 
2019. Khoa Gi áo dục Thể chất, Trung tâm Thể 
thao là đơn vị chủ trì khi ĐHĐN vinh dự được Bộ 
GD&ĐT tin tưởng, ủy nhiệm là đơn vị đăng cai sự 
kiện thể thao lớn của ngành GD&ĐT…Xem tại đây. 
tốt nghiệp đợt 2 năm học 2018-2019 cho  04 tân 
tiến sĩ, 163 tân thạc sĩ và 1.515 tân cử nhân. Đến 
dự có TS.Đặng Việt Dũng-Ủy viên Ban thường 
vụ, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Đà Nẵng 
và Ngài Viengxay Phommachanh-Tổng lãnh sự 
Lào tại Đà Nẵng...(Hình 1). Cùng ngày, Trường ĐH 
Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng đã tổ chức trao bằng tốt 
nghiệp cho  01 tân tiến sĩ, 12 tân thạc sĩ và 870 tân 
cử nhân thuộc 20 chuyên ngành đào tạo của nhà 
trường...(Hình 2). Tuần lễ từ ngày 17/6-24/6/2019 
Trường Đại học Kinh tế-ĐHĐN cũng đã long trọng 
trao bằng tốt nghiệp cho 1348 tân cử nhân, trong 
đó 09 cử nhân tốt nghiệp loại xuất sắc, 176 tân cử 
nhân đạt loại Giỏi (Hình 3)... Xem tại đây 

 

http://smp.udn.vn/tin-tuc/ban-tin-dai-hoc-da-nang/cong-doan-dai-hoc-da-nang-to-chuc-le-ky-niem-89-nam-thanh-lap-hoi-lien-hiep-phu-nu-viet-nam-va-hoi-t.html
http://www.udn.vn/posts/view/4749/83
http://www.udn.vn/posts/view/4749/83
http://www.udn.vn/posts/view/47996/58
http://www.udn.vn/posts/view/47950/369
http://www.udn.vn/posts/view/47975/58
http://www.udn.vn/posts/view/47968/363
http://www.udn.vn/posts/view/4749/83
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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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Sáng ngày 14/7/2019, Trường ĐH Bách khoa-
ĐHĐN đã tổ chức Lễ trao bằng tốt 
nghiệp đợt 2 năm học 2018-2019 cho  04 tân 
tiến sĩ, 163 tân thạc sĩ và 1.515 tân cử nhân. 
Đến dự có TS.Đặng Việt Dũng-Ủy viên Ban 
thường vụ, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP 
Đà Nẵng và Ngài Viengxay Phommachanh-
Tổng lãnh sự Lào tại Đà Nẵng...(Hình 1). Cùng 
ngày, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng đã 
tổ chức trao bằng tốt nghiệp cho  01 tân tiến sĩ, 
12 tân thạc sĩ và 870 tân cử nhân thuộc 20 
chuyên ngành đào tạo của nhà trường...(Hình 
2). Tuần lễ từ ngày 17/6-24/6/2019 Trường Đại 
học Kinh tế-ĐHĐN cũng đã long trọng trao 
bằng tốt nghiệp cho 1348 tân cử nhân, trong đó 
09 cử nhân tốt nghiệp loại xuất sắc, 176 tân cử 
nhân đạt loại Giỏi (Hình 3)... Xem tại đây 
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Giải Nhất Ngày hội kết nối ý tưởng sáng tạo 2019       Giải Nhất lĩnh vực kinh tế Cuộc thi Eureka-2019 

Giải Ba Olympic Tiếng Anh toàn quốc năm 2019  Giải Nhì Dự án Kỹ thuật phục vụ cộng đồng EPICS 

Quán quân Tìm kiếm Tài năng Khởi nghiệp năm 2019 Giải Nhất Cuộc thi Ươm mầm ý tưởng khởi nghiệp 2019 

 Giải Nhì Cuộc thi Kiến trúc quốc tế  Busan, Hàn 
Quốc 

 Giải Nhì Cuộc thi Kiến trúc xanh sinh viên Việt Nam 

http://www.udn.vn/posts/view/4749/83
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