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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,  

 
 

 
 
 
 
 

 

  Bộ trưởng và đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với Đại học Đà Nẵng   
 
 

Chiều ngày 23/4/2019, GS.TS. Phùng Xuân Nhạ - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo dẫn đầu đoàn công tác của Bộ về làm việc với ĐHĐN. Tham dự có đại diện 
lãnh đạo các Vụ, Cục: GS.TS. Lê Thị Thanh Nhàn-Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, GS.TS. Tạ 
Ngọc Đôn-Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính Trần Tú 
Khánh-Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Nguyễn Thu Thủy…Về phía thành phố Đà Nẵng có 
đồng chí Huỳnh Đức Thơ-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố (hình 3 ngoài cùng bên 
trái) và đại diện một số Sở, ngành liên quan. Về phía ĐHĐN có PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ - Bí thư 
Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng ĐH, Giám đốc ĐHĐN và các cán bộ chủ chốt của ĐHĐN...Xem tại đây 
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Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng đại học  
và các Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng nhiệm kỳ 2018-2023  

Sáng ngày 23/4/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã công bố Quyết định bổ nhiệm 
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ-Giám đốc ĐHĐN giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng đại học và bổ nhiệm 
lại PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng, bổ nhiệm PGS.TS.Lê Thành Bắc và PGS.TS. Lê Quang Sơn giữ 
chức vụ Phó Giám đốc ĐHĐN nhiệm kỳ 2018-2023. Tham dự buổi Lễ có sự hiện diện của GS.TS. 
Phùng Xuân Nhạ-Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng-Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, 
GS.TS. Lê Thị Thanh Nhàn-Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ; TS.Lê Trung Chinh-Phó Chủ tịch 
UBND thành phố, các sở, ban, ngành, các trường ĐH và cán bộ chủ chốt của ĐHĐN...Xem tại đây 
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http://www.udn.vn/posts/view/4678/58
http://www.udn.vn/posts/view/4677/58
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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 xếp thứ 03/67 trường đại học Việt Nam theo Bảng xếp hạng 
uniRank năm 2019 của Tổ chức For International Colleges and Universities 

 

Theo Bảng xếp hạng uniRank các trường đại học (ĐH) Việt Nam năm 2019 do Tổ chức For 
International Colleges and Universities (4icu) vừa công bố, ĐH Đà Nẵng vinh dự xếp thứ 03/67 
trường ĐH hàng đầu của Việt Nam. uniRank là hệ thống xếp hạng giáo dục ĐH quốc tế đánh giá 
và xếp hạng hơn 13.600 trường ĐH hiện được công nhận tại 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Kết 
quả này cho thấy mức độ ứng dụng hiệu quả công nghệ “số hóa” trong đào tạo, nghiên cứu khoa 
học và hợp tác quốc tế...của ĐHĐN đang bắt kịp cuộc cách mạng 4.0 trên thế giới...Xem tại đây. 
 

 

Trường Đại học Bách khoa-ĐHĐN có thêm 03 chương trình đào tạo 
đạt chuẩn chất lượng khu vực Đông Nam Á (AUN-QA) 

 

Chiều ngày 24/04/2019, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) vinh dự có thêm 
03 chương trình đào tạo các ngành gồm: Kiến trúc, Kinh tế Xây dựng và Kỹ thuật Xây dựng Công 
trình Giao thông được công nhận đạt chuẩn chất lượng các trường ĐH khu vực Đông Nam Á 
(AUN-QA). Tham dự buổi Lễ có sự hiện diện của PGS.TS Nantana Gajaseni-Chủ tịch Hội đồng 
Đảm bảo chất lượng, Giám đốc điều hành Mạng lưới các trường ĐH Đông Nam Á (AUN); PGS.TS 
Ngô Văn Dưỡng-Phó Giám đốc ĐHĐN, các Phó Hiệu trưởng là TS.Phan Minh Đức, 

PGS.TS.Nguyễn Hữu Hiếu và các cán bộ, giảng viên và sinh viên của Nhà trường...Xem tại đây. 

http://www.udn.vn/posts/view/4676/58
http://www.udn.vn/posts/view/4679/83
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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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Giám đốc Đại học Đà Nẵng bổ nhiệm Chánh Văn phòng, trưởng, phó 
các ban chức năng và khoa trực thuộc nhiệm kỳ 2018-2023 

 
 

Sáng ngày 23/4/2019, Giám đốc ĐHĐN đã bổ nhiệm TS.Cao Xuân Tuấn (hình 3) giữ chức vụ 
Chánh Văn phòng ĐHĐN nhiệm kỳ 2018-2023. Tiếp đó, Giám đốc ĐHĐN cũng đã ra Quyết định 
bổ nhiệm PGS.TS.Nguyễn Lê Hùng (hình 2 ngoài cùng bên phải) làm Trưởng ban Ban  

KHCN&MT, ThS.Lê Ngọc Khánh (hình 4 ngoài cùng bên trái) làm Phó trưởng ban Ban TCCB, 
TS.Dương Minh Quân (hình 2 ngoài cùng bên trái) làm Phó trưởng ban Ban CTHSSV, TS. BS.Lê 
Viết Nho (hình 4 ngoài cùng bên phải) làm Phó trưởng khoa Khoa Y Dược ĐHĐN…Xem tại đây 

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 
 

 

Lễ Ra mắt Trung tâm Nhật Bản-ĐHĐN: Cầu nối phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị Việt-Nhật 
 

Chiều ngày 21/06/2019, ĐHĐNlong trọng tổ chức Lễ Ra mắt Trung tâm Nhật Bản-ĐHĐN và ký kết 
thỏa thuận hợp tác với các đối tác doanh nghiệp Nhật Bản. Tham dự buổi Lễ có sự hiện diện của 
GS.TS. Trần Văn Nam-Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Nhật thành phố Đà Nẵng, nguyên Giám đốc 

ĐHĐN; Bà Lê Thị Thu Hạnh-Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng; PGS.TS. Lê Quang 
Sơn - Phó Giám đốc ĐHĐN; đại diện lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học thành viên, lãnh đạo 
các doanh nghiệp, đối tác Nhật Bản, giảng viên, sinh viên ĐHĐN…TS.Hoàng Hải, Trưởng ban 
Ban Hợp tác Quốc tế được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Trung tâm Nhật Bản-ĐHĐN…Xem tại đây 
 

Hội nghị triển khai công tác quy hoạch  

chức danh Giám đốc, các Phó Giám đốc  
và Chủ tịch Hội đồng Đại học Đà Nẵng  

 

Sáng ngày 13/6/2019, tại Hội trường F Trường 
ĐH Bách khoa-ĐHĐN diễn ra Hội nghị quy 
hoạch chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc và 

Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN giai đoạn 2018-2023 
và 2023-2028. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ - Bí 
thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHĐN, Chủ tịch Hội 
đồng ĐHĐN chủ trì cùng gần 800 đại biểu là 
các cán bộ chủ chốt của ĐHĐN…Xem tại đây 

...Xem tại đây 
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http://www.udn.vn/posts/view/4677/58
http://www.udn.vn/posts/view/4582/58
http://www.udn.vn/posts/view/4582/58
http://www.udn.vn/posts/view/4736/58
http://www.udn.vn/posts/view/4731/58
http://www.udn.vn/posts/view/4582/58
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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 đại học chính quy năm 2019 
 

 

Các cơ sở giáo dục ĐH thành viên, đơn vị đào tạo trực thuộc ĐHĐN vừa tổ chức Lễ trao bằng tốt 
nghiệp đại học chính quy năm 2019. Tuần lễ tốt nghiệp (đợt 2) của Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN (từ 
ngày 17/6-22/6/2019) có 1348 tân cử nhân vinh dự nhận bằng tốt nghiệp trong đó có 9 cử nhân tốt 
nghiệp loại Xuất sắc, 176 tân cử nhân đạt loại Giỏi (hình 3)... Xem tại đây. Ngày 2/7/2019, Khoa Y-
Dược ĐHĐN cũng đã long trọng tổ chức Lễ trao bằng đại học chính quy năm 2019 cho các tân 

khoa trở thành những bác sỹ đa khoa, dược sĩ và cử nhân điều dưỡng (hình 4)...Xem tại đây 

 

Ngày hội việc làm sinh viên tiếp nối tuần lễ 
tốt nghiệp tại Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN  

 

Sáng ngày 15/6, 132 doanh nghiệp, tập đoàn, 
công ty trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và 
miền Trung-Tây Nguyên cùng hàng ngàn sinh 
viên, người lao động đã tham dự tại Ngày hội 
việc làm 2019 do Trường ĐH Kinh tế - ĐHĐN 
phối hợp với Sở Lao động, Thương binh & Xã 
hội tổ chức đem lại gần 5600 vị trí việc làm 
cho sinh viên vừa tốt nghiệp...Xem tại đây 

 

Hội đồng Đảm bảo chất lượng 
của Đại học Đà Nẵng họp phiên thứ VI 

 

Sáng ngày 07/6/2019, Hội đồng Đảm bảo chất 
lượng ĐHĐN họp Phiên thứ VI dưới sự chủ trì 
của PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ-Giám đốc 
ĐHĐN, Chủ tịch Hội đồng. Tham dự còn có Ban 
Giám đốc ĐHĐN, GS.TSKH.Bùi Văn Ga-nguyên 
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, GS.TS. Trần Văn Nam-
nguyên Giám đốc ĐHĐN...theo đó quyết nghị 
ĐHĐN tiếp tục nâng cao chất lượng, uy tín quốc 
tế để hội nhập,phát triển bền vững...Xem tại đây 
  

 

Tập huấn Thực hành xây dựng  
chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra, 
phục vụ công tác kiểm định chất lượng 

 
 

Từ ngày 11-12/5/2019, ĐHĐN tổ chức Khóa 
tập huấn Thực hành xây dựng chương trình 
đào tạo theo chuẩn đầu ra, phục vụ công tác 
kiểm định chất lượng trong nước và quốc tế 
cho 112 đại biểu đến từ 33 trường đaị hoc̣, cao 
đẳng, học viện trong cả nước...Xem tại đây 
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http://www.udn.vn/posts/view/4740/534
https://due.udn.vn/vi-vn/tintuc/tintucchitiet/id/10014
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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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Lễ Ký kết Thỏa thuận Hợp tác phát triển các sản phẩm, dịch vụ IoT Viettel giữa 
Trung tâm Phát triển Phần mềm-ĐHĐN và Tổng Công ty giải pháp doanh nghiệp Viettel 

 

Sáng ngày 20/6/2019,Trung tâm Phát triển Phần mềm-ĐHĐN và Tổng Công ty giải pháp doanh 
nghiệp Viettel-Tập đoàn Công nghiệp-Viễn Thông Quân đội Viettel đã ký kết Thỏa thuận Hợp tác 
phát triển các sản phẩm, dịch vụ IoT trên hạ tầng NB-IoT Viettel. Đây là bước khởi đầu cho sự  

hợp tác giữa ĐHĐN và Tập đoàn Viettel theo chiến lược của ĐHĐN đổi mới từ “giảng dạy-nghiên 
cứu” nâng tầm thành “giảng dạy-nghiên cứu-chuyển giao”  những thành tựu các lĩnh vực công 
nghệ thông tin - viễn thông và công nghệ cao dựa trên các nền tảng của cách mạng công nghệ 

4.0 (trí tuệ nhân tạo AI, Intenet vạn vật kết nối IoT và dữ liệu lớn Big Data) hướng đến xây dựng 

“thành phố thông minh” cho thành phố Đà Nẵng và các đô thị lớn của Việt Nam...Xem tại đây. 

 

Chiến dịch “Smart Campus-2019” tại ĐHĐN: 

Từ giảng đường thông minh (Smar Campus) 
đến đô thị thông minh (SmartCity) 

 

 

Viện Công nghệ Quốc tế-ĐHĐN (DNIIT) phối 
hợp với ĐH vùng Côte d’Azurd và Tổ chức 

ĐH Pháp ngữ (AUF) vừa tổng kết “Chiến dịch 
Smart Campus-2019” với gần 60 đội quy tụ 
hàng trăm ý tưởng, giải pháp thiết kế, sáng 

tạo ứng dụng trực tiếp ngay tại 03 trường 
thành viên ĐHĐN (Trường ĐH Bách khoa, 
Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật, Khoa Công 

nghệ Thông tin & Truyền thông)...Xem tại đây  

Đại học Đà Nẵng có số lượng bài báo  
khoa học công bố quốc tế năm 2018  

tăng nhanh nhất trong cả nước  
 

Bộ GD&ĐT vừa quyết định khen thưởng hơn 6 

tỉ đồng cho 1718 bài báo khoa học công bố 
quốc tế của các trường đại học Việt Nam đăng 
trên các tạp chí quốc tế uy tín năm 2018. 

ĐHĐN có số lượng bài báo khoa học công bố 
quốc tế năm 2018 tăng nhanh nhất trong cả 
nước, tăng 35% so với năm 2017 và xếp thứ 4 
về số bài báo được khen thưởng...Xem tại đây 
 

http://www.udn.vn/posts/view/4734/79
https://www.baodanang.vn/channel/5411/201905/ket-noi-xay-dung-thanh-pho-thong-minh-3176419/index.htm
http://www.udn.vn/posts/view/4741/58
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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 Đại học Đà Nẵng đạt Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam 2018 
 

Ngày 14/5/2019, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội, Ban Tổ chức Giải 
thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam-2018 đã vinh danh, trao giải cho 45/101 công 
trình, trong đó ĐHĐN vinh dự có 02 giảng viên đạt 01 giải Ba và 01 giải Khuyến khích gồm: 
PGS.TS.Đoàn Thị Thu Loan-Khoa Hóa, Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN đạt giải Ba lĩnh vực công 
nghệ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên với 
công trình: “Nghiên cứu sử dụng bột đá phế thải non nước để sản xuất vật liệu composite”. ThS. 
Phạm Duy Dưởng, Khoa Điện-Điện tử,Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật-ĐHĐN đạt giải Khuyến 
khích lĩnh vực Cơ khí-Tự động hóa với công trình:“Chế tạo thiết bị ước lượng thông số bước đi 
phục vụ chăm sóc sức khỏe có sử dụng thuật toán định vị quán tính cải biên”...Xem tại đây. 

 

 

Sinh viên Đại học Đà Nẵng đạt giải Nhất “Ý tưởng sinh viên tình nguyện Toàn quốc-2019” 
 

Sáng ngày 31/5, nhóm sinh viên Trường Đại học Bách khoa-ĐHĐN đã đạt giải thưởng cao nhất 
của Cuộc thi: “Ý tưởng sinh viên tình nguyện-2019”. Với ý tưởng “Mô hình phương tiện thủy 
bộ thu gom rác thải” đã xuất sắc vượt lên 1.046 ý tưởng gửi về dự thi từ 45 tỉnh, thành phố; 157 
trường ĐH, học viện, cao đẳng trong cả nước và có 3 ý tưởng từ du học sinh đang học tập tại 
Nga, Hungary và Trung Quốc nhận giải thường (Bằng khen Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam 
và kinh phí triển khai ý tưởng 200 triệu đồng ngay trong Mùa hè xanh 2019)...Xem tại đây. 
với sự tham dự của anh Bùi Quang Huy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam. 

triệu đồng 
 

 
 

Sinh viên Đại học Đà Nẵng với nhiều  
sáng tạo khoa học hữu ích ứng dụng thực tế 

 
 

 

Phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học  
của ĐHĐN đã và đang lan tỏa, góp phần nâng 
cao chất lượng đào tạo. Ngày càng nhiều sản 
phẩm có tính ứng dụng cao được trình diễn tại 
các sự kiện như: Festival KHCN ĐHĐN, Triển 
lãm sinh viên NCKH BKTechshow Trường ĐH 
Bách khoa-ĐHĐN...đã thu hút sự quan tâm, hỗ 

trợ của nhiều doanh nghiệp...Xem tại đây. 

http://www.udn.vn/posts/view/4706/61
http://www.udn.vn/posts/view/4706/61
http://www.udn.vn/posts/view/4713/58
http://www.udn.vn/posts/view/4651/61
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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 sứ New Zealand tại Việt Nam  
thăm và làm việc tại Đại học Đà Nẵng 

 

 

Chiều ngày 08/04/2018, Bà Wendy Matthews - 
Đại sứ New Zealand tại Việt Nam đã đến thăm 
và làm việc tại ĐHĐN. PGS.TS. Nguyễn Ngọc 
Vũ-Giám đốc ĐHĐN đã chủ trì buổi tiếp và làm 
việc với Đại sứ. Đại sứ Wendy Matthews chia 
sẻ mong muốn tìm hiểu thế mạnh của ĐHĐN 
để hỗ trợ thông tin, kết nối hợp tác giữa ĐHĐN 
với các đối tác của New Zealand ...Xem tại đây 
 

 

Tổng Lãnh sự quán Pháp tại TP.Hồ Chí Minh 
thăm và làm việc tại Đại học Đà Nẵng 

 

Chiều ngày 07/06/2019, Ngài Vincent Floreani 
-Tổng Lãnh sự quán CH Pháp tại Thành phố 
Hồ Chí Minh đã đến thăm và làm việc với 
ĐHĐN. PGS.TS.Nguyễn Ngọc Vũ-Giám đốc 
ĐHĐN đã chủ trì buổi tiếp. Ngài Tổng lãnh sự 
đánh giá cao vai trò của ĐHĐN góp phần thúc 
đẩy phát triển hợp tác với các trường ĐH của 
Pháp, triển khai các chương trình liên kết đào 
tạo tại Việt Nam và sẽ tiếp tục hỗ trợ ĐHĐN 
trong tiến trình hội nhập quốc tế...Xem tại đây 
 

 

   ĐHĐN dự Hội nghị Hiệu trưởng các trường  

 thành viên AUF KV Châu Á-Thái Bình Dương  
 

Ngày 7/5/2019, Hội nghị Hiệu trưởng các 
trường thành viên Tổ chức đại học Pháp ngữ 
(AUF) khu vực Châu Á-Thái Bình Dương 
(CONFRASIE-2019) đã khai mạc tại Thành phố 
Hồ Chí Minh quy tụ gần 100 đại biểu đến từ 88 
trường ĐH, các tổ chức giáo dục-khoa học 
thuộc 11 quốc gia. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ - 
Giám đốc ĐHĐN cùng đại diện lãnh đạo một số 
cơ sở giáo dục ĐH thành viên của ĐHĐN đã 
tham dự, phát biểu tại các diễn đàn và đóng 

góp vào thành công của Hội nghị…Xem tại đây 

1 2 3 

 

Đại học Đà Nẵng phát triển, nâng tầm  
quan hệ hợp tác với các trường đại học  
của Cộng hòa Pháp và Vương quốc Bỉ 

 

Từ ngày 20-24/5/2019, nhận lời mời của các 
trường (ĐH Tổng hợp Bách khoa Hauts-de-
France, CH Pháp, ĐH Liège, Vương quốc Bỉ), 
Đoàn công tác của ĐHĐN do PGS.TS. 
Nguyễn Ngọc Vũ-Giám đốc ĐHĐN dẫn đầu 
cùng đại diện lãnh đạo một số trường thành 
viên đã có chuyến công tác nhằm phát triển, 
nâng tầm quan hệ hợp tác với các trường ĐH, 
đối tác của Pháp, Bỉ và Châu Âu…Xem tại đây 
 

http://www.udn.vn/posts/view/4662/78
http://www.udn.vn/posts/view/4723/78
http://www.udn.vn/posts/view/4687/58
http://www.udn.vn/posts/view/4712/78
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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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Lễ trao Học bổng Hessen-CHLB Đức cho sinh viên miền Trung-2019 tại Đại học Đà Nẵng 
 

Sáng ngày 20/5/2019, ĐHĐN phối hợp với Bộ Khoa học & Nghệ thuật Bang Hessen và Tổ 
chức Hỗ trợ đại học thế giới (World University Service-WUS), CHLB Đức đã long trọng tổ chức 
Lễ trao học bổng Hessen năm 2019 cho 25 sinh viên các trường đại học, cao đẳng của khu 
vực miền Trung, trong đó có 10 sinh viên ĐHĐN. Tham dự buổi lễ có TS. Bùi Công Thọ-
Trưởng Văn phòng Đaị diêṇ Bang Hessen, CHLB Đức taị Việt Nam, PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng-

Phó Giám đốc ĐHĐN và đại diện các trường có sinh viên nhận học bổng…Xem tại đây 

Festival Khoa học Công nghệ trong  
sinh viên Đại học Đà Nẵng: Lan tỏa tinh 

thần đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp 4.0 
 

 

Ngày 30/3/2019, Festival KHCN sinh viên 
ĐHĐN (Festival IoT 2019) khai hội quy tụ 
sinh viên, các nhóm nghiên cứu, sáng tạo, 
start-up triển lãm, giới thiệu các sản phẩm, ý 
tưởng giải  pháp “smart city”, “smart 
campus”; giao lưu với các chuyên gia, doanh 
nhân với chủ đề: “Đổi mới, sáng tạo khởi 
nghiệp trong nền kinh tế số”...Xem tại đây 
 

 

Trao học bổng của Công ty Fulltime System, Nhật Bản cho sinh viên Đại học Đà Nẵng 
 

Chiều ngày 12/4/2019, ĐHĐN và các doanh nghiệp Nhật Bản gồm Công ty Fulltime System, 
Công ty Bridge đã phối hợp tổ chức Lễ trao học bổng cho 50 sinh viên ĐHĐN, mỗi suất trị giá  
25.000 yên Nhật, (tương đương 4.900.000 Việt Nam đồng). Nhân dịp này, ông Hara Shuhei-
Phó Giám đốc Công ty Fulltime System đã làm việc với PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng-Phó Giám 
đốc ĐHĐN và TS. Hoàng Hải-Trưởng ban Ban HTQT qua đó tìm hiểu hợp tác, phát triển tiềm 
năng, thế mạnh nhằm hỗ trợ giúp sinh viên có cơ hội việc làm tại Nhật Bản…Xem tại đây 
 

http://www.udn.vn/posts/view/4699/63
http://www.udn.vn/posts/view/4650/61
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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,  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Hội Sinh viên ĐHĐN tham gia Hành trình 
“Sinh viên với biển đảo Tổ quốc” tại Côn Đảo 

 

 

Từ ngày 22-26/5/2019, hơn 400 sinh viên tiêu 
biểu, đại diện hơn 02 triệu sinh viên cả nước đã 
tham gia Hành trình “Sinh viên với biển đảo Tổ 
quốc” do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ 
chức tại Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Đoàn 
đại biểu Hội Sinh viên ĐHĐN gồm 05 thành viên 
là các cán bộ Hội chủ chốt, “sinh viên 5 tốt” có 
nhiều thành tích xuất sắc trong học tập và 
nghiên cứu khoa học đã tham gia và đóng góp 
tích cực vào thành công chung của hành trình 

cùng tuổi trẻ sinh viên cả nước...Xem tại đây  

 

Công đoàn ĐHĐN tổ chức Tọa đàm “Đổi 
mới, nâng cao hoạt động phối hợp giữa 
Công đoàn và chuyên môn đồng cấp”  

 

Chiều ngày 11/06/2019, Công đoàn ĐHĐN 
tổ chức Tọa đàm “Đổi mới và nâng cao 
hiệu quả hoạt động phối hợp giữa Công 
đoàn và chuyên môn đồng cấp”. Tham dự 
có PGS.TS.Ngô Văn Dưỡng, Phó Giám 
đốc ĐHĐN,TS. Nguyễn Đức Hùng-Chủ tịch 
Công đoàn ĐHĐN...qua đó góp phần khẳng 
định vai trò, vị trí của tổ chức Công đoàn 
đối với sự phát triển ĐHĐN...Xem tại đây 
 

 

Chung kết Cuộc thi Mr & Miss UDN 2019: Tỏa 
sáng sinh viên Tài năng Thanh lịch ĐHĐN  

 
 
 

Tối ngày 15/04/2019, tại Nhà hát Trưng Vương 
đã diễn ra Chung kết Cuộc thi Sinh viên Tài 
năng Thanh lịch ĐHĐN Mr & Miss UDN-2019 do 
Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên ĐHĐN tổ chức. 
Kết quả, nội dung đơn nữ, nữ sinh Nguyễn Hà 
Kiều Loan, Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN vinh dự 
trở thành Hoa khôi Cuộc thi và nội dung đơn 
nam, bạn Nguyễn Đinh Thanh Hải, Trường ĐH 

Sư phạm-ĐHĐN đã đạt giải Nhất...Xem tại đây 

 

Công đoàn Đại học Đà Nẵng tham gia  
Hội thi “An toàn, vệ sinh viên giỏi” năm 
2019 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam  

 

Hưởng ứng “Tháng Hành động về An toàn, 
vệ sinh lao động” năm 2019, từ ngày 24-
25/5/2019, Công đoàn ĐHĐN đã tham gia 
Hội thi “An toàn, vệ sinh viên giỏi” tại Hà Nội 
quy tụ 19 đội tuyển, 57 thí sinh là các cán 
bộ, người lao động, vệ sinh viên đến từ các 
trường đại học, cao đẳng trong cả nước. 
Đoàn cán bộ Công đoàn của ĐHĐN đã xuất 
sắc đạt giải Ba toàn đoàn...Xem tại đây 
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http://www.udn.vn/posts/view/4708/63
http://www.udn.vn/posts/view/4729/64
http://www.udn.vn/posts/view/4667/63
http://www.udn.vn/posts/view/4710/64
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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 Bách khoa-ĐHĐN tổ chức  
Hội thảo Quốc tế "Tài nguyên nước và  

kỹ thuật ven bờ biển" ICWRCE năm 2019 
 
 

Ngày 25/04/2019,Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN 
phối hợp với ĐH Quốc gia Yokohama, Nhật Bản 
và ĐH Nottingham, Anh Quốc tổ chức Hội thảo 
Quốc tế. ICWRCE 2019 với chủ đề: "Tài nguyên 
nước và kỹ thuật ven bờ biển" và Workshop với 
chủ đề: “Ảnh hưởng của bão tới Đà Nẵng và 
khu vực lân cận”, ký kết hợp tác với các ĐH 
Nottingham UK, NTU Singapore…Xem tại đây 

 
 

 
 

Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN tổ chức Lễ trao  
Bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ đợt 1 năm 2019 

Sáng ngày 19/5//2019, Trường ĐH Kinh tế-
ĐHĐN tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp Tiến sĩ, 
Thạc sĩ đợt 1 năm 2019 cho 1 tân Tiến sĩ và 
254 tân Thạc sĩ (có 13 tân Thạc sỹ người 
Lào) thuộc 06 chuyên ngành: Kinh tế phát triển, 
Quản lý Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Tài chính-
Ngân hàng, Kế toán, Triết học…Xem tại đây 

 

 

Trường Đại học Kinh tế-ĐHĐN tổ chức 
thành công Cuộc thi Startup Runway-2019 

Đêm 07/6/2019 tại Nhà hát Trưng Vương thành 
phố Đà Nẵng đã diễn ra Chung kết Cuộc thi 
khởi nghiệp Startup Runway 2019 với 15 ý 
tưởng, giải pháp độc đáo, táo bạo mang tinh 
thần “dám nghĩ, dám làm” của tuổi trẻ. Cuộc thi 
truyền thống do Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN phối 
hợp với Học viện Cork tổ chức trong khuôn khổ 

dự án Quỹ Irish Aid (Ailen) tài trợ…Xem tại đây 

 Mở đầu chương trình, không khí tại Nhà hát 

 

 

Ngày hội DevDay Đà Nẵng-2019 tại Trường ĐH 
Bách khoa-ĐHĐN: Khơi dậy đam mê lập trình 

Sáng ngày 06/04/2019, Ngày hội DevDay Đà 
Nẵng-2019 tại Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN thu 
hút sự tham gia của hơn 2000 sinh viên tham gia 
với chủ đề UI/UX (user interface/user 
experience) được các lập trình viên rất quan tâm 
liên quan đến thực tế ảo, kiểm thử phần mềm, 
bảo mật web, điện toán đám mây…Xem tại đây 

 

Trường Đại học Bách khoa-ĐHĐN tuyên 
dương, khen thưởng sinh viên xuất sắc  

tiêu biểu trong năm học 2018-2019 

Chiều ngày 6/6/2019, Trường ĐH Bách khoa, 
ĐHĐN đã tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng 
hơn 300 sinh viên xuất sắc trong nghiên cứu 
khoa học và phong trào thể dục thể thao năm 
học 2018-2019. Tham dự có PGS.TS. Đoàn 
Quang Vinh, Hiệu trưởng và đại diện lãnh đạo 

các phòng, khoa của Nhà trường…Xem tại đây 

http://www.udn.vn/posts/view/4682/83
https://due.udn.vn/vi-vn/tintuc/tintucchitiet/id/10035
https://due.udn.vn/vi-vn/tintuc/tintucchitiet/id/9993
http://dut.udn.vn/Tintuc/Tintuc/id/3073
http://dut.udn.vn/Tintuc/Tintuc/id/3226
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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, H  
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Trường ĐH Ngoại Ngữ-ĐHĐN tổ chức cho  
sinh viên thực tập tốt nghiệp tại Đài Loan 

 
 

 

Từ ngày 09/4-06/5/2019, Trường ĐH Ngoại 
ngữ -ĐHĐN liên kết với Trường ĐH Phùng 
Giáp tại Đài Trung, Đài Loan tổ chức chương 
trình thực tập tốt nghiệp cho đoàn thực tập sinh 
gồm 16 sinh viên (14 sinh viên Khoa tiếng Anh 
và 02 sinh viên Khoa Quốc tế học) có cơ hội 
thực tập tốt nghiệp ở nước ngoài…Xem tại đây. 

 

Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum tổ 
chức Hội thảo Khoa học Quốc gia Phát triển 
kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên lần thứ III  

 

Ngày 7/6/2019, tại thành phố Kon Tum, Phân 
hiệu ĐHĐN tại Kon Tum phối hợp với các 
Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN, Trường ĐH Kinh tế 
Huế-ĐH Huế, Trường ĐH Quy Nhơn, Trường 
ĐH Tây Nguyên và Viện KHXH vùng Tây 
Nguyên tổ chức Hội thảo Khoa học Phát triển 
kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên...Xem tại đây 

 

Trường Đại học Sư phạm-ĐHĐN trao bằng 
Thạc sĩ, Cử nhân đợt 2 năm 2019  

Sáng ngày 01/7, Trường Đại học Sư phạm- 
ĐHĐN long trọng tổ chức Lễ trao bằng Thạc sĩ, 
Cử nhân đợt 2 năm 2019 cho 52 tân Thạc sĩ và 
651 tân Cử nhân, trong đó có 11 sinh viên tốt 
nghiệp loại xuất sắc, 114 sinh viên loại giỏi, 476 
sinh viên loại khá, tiếp tục khẳng định vị thế cơ 
sở giáo dục ĐH đầu tiên đạt chuẩn chất lượng 
giáo dục quốc gia trong top các trường ĐH sư 

phạm trọng điểm của cả nước…Xem tại đây 
 

 Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật-ĐHĐN tổ chức  
Hội thảo về khoa học dữ liệu “Data Science: 

Introduction to Deep Learning” 
 

Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật-ĐHĐN vừa tổ 
chức Hội thảo: “Data Science: Introduction to 
Deep Learning”. Đây là chủ đề thuộc một lĩnh 
vực đang được sự quan tâm của giới học thuật 
và nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo (AI) đem lại 
nhiều ứng dụng thiết thực trong khoa học máy 
tính với sự tham dự của GS. Michel Riveill - ĐH 
Côte d’Azur, Cộng hòa Pháp…Xem tại đây 

 
 
 

Viện VN-UK Đại học Đà Nẵng và Đại học 
Nottingham Trent hợp tác đào tạo thạc sĩ TESOL  

 
 

Ngày 04/04/2019, Viện VN-UK ĐHĐN đã ký kết 
Thỏa thuận hợp tác (MOA) với ĐH Nottingham 
Trent, Vương quốc Anh triển khai Chương trình 
liên kết đào tạo thạc sĩ phương pháp giảng dạy 
tiếng Anh (TESOL) tại Việt Nam…Xem tại đây. 
  

 

http://ctsv.ufl.udn.vn/vie/trang-truong-chi-tiet-tin-tuc/chuong-trinh-thuc-tap-tot-nghiep-tai-dai-loan-/21385.html
http://www.udn.vn/posts/view/4722/89
http://www.udn.vn/posts/view/4737/85
http://www.udn.vn/posts/view/4684/599
http://www.udn.vn/posts/view/4661/600
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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,  

 
 

 
 
 
 
 

 12 

 

 

Trung tâm Thể thao và Khoa Giáo dục Thể 
chất tổ chức thành công Đại hội Thể thao 

sinh viên Đại học Đà Nẵng lần thứ XI 
 

Sau 21 ngày thi đấu, đua tài sôi nổi trên tinh thần 
thể thao đoàn kết-trung thực,cao thượng, chiều 
ngày 27/4, tại Nhà thi đấu Khoa Giáo dục Thể 
chất và Trung tâm Thể thao đã diễn ra Lễ Bế 
mạc Đại hội Thể thao sinh viên ĐHĐN lần thứ XI 
năm 2019 với kết quả giải Nhất toàn đoàn thuộc 
về Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN…Xem tại đây. 
 

 
 

 
 

Giáo sư Robert Dalla Pozza - Đại học Ludwig 
Maximilians, CHLB Đức thăm & làm việc với 

Khoa Y Dược-Đại học Đà Nẵng 
 

Từ ngày 15/5-16/5/2019, Giáo sư Robert Dalla 
Pozza, Phó Khoa tim mạch Nhi, Đại học Ludwig 
Maximilians Munich, CHLB Đức nhân chuyến 
công tác kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ hợp 
tác giữa hai bên đã đến thăm và làm việc với 
Khoa Y Dược-ĐHĐN. Giáo sư Pozza đã được 

ĐHĐN phong “Giáo sư danh dự”…Xem tại đây 

Trung tâm Nghiên cứu Quản lý Rủi ro và 
Khoa học An toàn-ĐHĐN ký kết hợp tác với 
Quỹ Phát triển hệ thống cỏ Vetiver Việt Nam 
 

Sáng ngày 09/05/2019 đã diễn ra buổi làm việc 
và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa 
ThS. Huỳnh Vạn Thắng Chủ tịch Quỹ Phát triển 
hệ thống cỏ Vetiver Việt Nam và TS. Lê Anh 
Tuấn-Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quản lý 
Rủi ro & Khoa học An toàn-ĐHĐN...Xem tại đây 

 

 

Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông 
ĐHĐN tổ chức Cuộc thi BWD SICT-2019  

 

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng 
nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao theo 
Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Khoa 
CNTT&TT-ĐHĐN vừa phối hợp với Trường CĐ 
CNTT-ĐHĐN tổ chức Cuộc thi Thiết kế website 
cho sinh viên CNTT (Best website design for 
students of Information and Communication 

Technology BWD SICT-2019)…Xem tại đây 

 

 Trung tâm Thông tin-Học liệu &Truyền thông 
Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội thảo-Tập huấn 

công tác truyền thông & mạng thư viện 
 
 

Hội thảo diễn ra từ ngày 24-26/4/2019 quy tụ 
gần 100 cán bộ, chuyên viên làm công tác 
truyền thông, học liệu, thư viện của các cơ sở 
giáo dục ĐH thành viên. Nội dung tập huấn và 
hội thảo trọng tâm triển khai giải pháp khai thác 
mạng thư viện ĐHĐN và kỹ năng viết tin, chụp 

ảnh phục vụ truyền thông, quảng bá học hiệu… 

http://www.udn.vn/posts/view/4681/58
http://smp.udn.vn/tin-tuc/hop-tac-quoc-te/giao-su-robert-dalla-pozza-dai-hoc-ludwig-maximilians-lmu-munich-chlb-duc-sang-tham-lam-viec-voi-kho.html
http://www.udn.vn/posts/view/4689/58
http://sict.udn.vn/tin-tuc/cuoc-thi/chung-ket-cuoc-thi-bwd-sict-2019-nhieu-san-pham-an-tuong.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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PGS.TS.Võ T.Thúy Anh, PGS.TS.Trần Đình Khôi Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN trao giải cho SV 

PGS.TS. Lưu Trang 
Hiệu trưởng  
Trường ĐH Sư phạm-ĐHĐN 
trao giải cho sinh viên NCK 

PGS.TS Phan Cao Thọ -Hiệu trưởng Trường ĐH Sư 
phạm Kỹ thuật-ĐHĐN trao giải cho sinh viên NCKH 

PGS.TS Nguyễn Văn Long-PhóHiệu trưởng Trường 
ĐH Ngoại Ngữ -ĐHĐN trao giải cho sinh viên NCKH Sinh viên Khoa Công nghệ tiên tiến bảo vệ đề tài NCKH 

PGS.TS Đoàn Quang Vinh, Hiệu trưởng và lãnh đạo Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN khai mạc BKTechshow 2019 
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